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اليت بشر  " البالغة اجلديدة "إىل مقاربة احلقل العملي وإشكالياته، ومنذ       تـتجه العقالنية الفلسفية املعاصرة، بتأثٍري من التداوليات اللغوية،          مـنطقها الداخلي وسلوكها احلجاجي، كما بينت ذلك أحباث ديكرو          العقالنية كعقالنيات هلا أداءاا املنتظمة داخل اللغة الطبيعية اليت متتلك          احلجاجي، متَّ فهم هذه ودرسه  (Chaïm Perelman)ا شامي بريملان 
(Oswald Ducrot) ، ناً خطابياً للفلسفة إىل جانب التناول املفهومي واالقتراب          ليت متتلكها اللغة االستداللية والبالغية افاإلمكاناتذا ظهر أن املنظور البالغي للحقيقة يسمح بفهمٍٍٍ أفضلْ           تـشكّل مكومن            بوضوح،  إنَّ جانباً من األداء احلجاجي للعقالنية الفلسفية يتجلّى،        . كوينٍبلوظيفة الفلسفة كخطاب عقالين مرتبٍط مبخاطَاإلشـكايل، و ذا حيضر الرأي يف اخلطاب الفلسفي      . النظـريات واملواقف وتربيرها   خالهلـا متثّل القيم العملية وتوجيهها وتغيري املواقع واآلراء والدفاع عن           يف األوجه البالغية للنص الفلسفي وأشكال احلوار والتأثري اليت يتمعداً أساسياً يف نشاط التفكري وأفق التوا        وة توظّف املُعجم، االستعارة، األفعال اللغوية واملواضع         صل لدى الفيلسوف   بوصـفه بم أو مهامجةً           عرب حماورات نصيإذن، استكشاف اخلاصية البالغية احلجاجية للنص           .لبعضها اآلخراحلجاجـية لتوجـيه اآلراء النموذجية، انتصاراً لبعض القي ،باستعماالته، تطبيقاته وغاياته،   الفلـسفي وفهم تنظيمه الداخلي املرتبط       مـن املهـم
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هـل تتأثر قيمة املضمون يف النسق الفلسفي    : يف مـواجهة الـسؤال    
وهل النص الفلسفي حجة بكليته أم       باألداء احلجاجي للغة الطبيعية؟   

 .ونظامه القيميإمكانـات لغة مشتركة تستحضر، بشكل غري مباشر، املعيش اإلنساين          ت الربهنة عليه من خالل     للمخاطَـب باحلقـيقة الفلسفية، كرأٍي تم       وهو ما يعين التعرف على طريقة االرتباط النصوصي         بتكوينه الداخلي؟ 

هل يمكن الكشف عن فعالية معرفية للنص الفلسفي من 
 خالل حجاجيته؟

 .فلسفي جديدومشكالته وينغلق على نفسه منتظراً ذاكرة املستقبل الستدعائه يف تولّد           خلـف واجهة اللغة ويبتعد عن انشغاالت الواقع         ىفعاليـته ويـتوار    ونسيجه اللغوي، ويتهافت بعضها اآلخر فيفتر تأثريه وتضعف         العقالنيةواألطروحات، فيتعاظم بعضها ويسيطر على كينونة اخلطاب ومواضعه        والـذوات، تعـرض فـيه الفرضـيات واملقوالت وتقدم فيه اآلراء            إن الفلـسفة حتافظ على حواٍر، صريٍح أو ضمين، بني النصوص            .منسجممـساراً موصوفاً مبعامله أو قواعد معلومة ضمن بناء منظم وتركيب           ي ال يتبع   األسـئلة طـريقة تولّد الفلسفة من نفسها تولّداً غري نسق          اسـتدعاؤه دفاعـاً أو نقـداً، إتباعاً أو خمالفةً، كما تفسر لنا تلك         تـراثها أكثر قوة ومتاسكاً وازدادت الضرورة احلجاجية إليه وكَثر          علـى العكس من ذلك، فإنها كلما تقدمت يف التاريخ، كلما كان            م أو يفقد صالحيته، بل     خطابـاً مهيمناً وكيف أن تارخيها ال يتقاد       إن إثـارة هذه األسئلة تفسر لنا، مبدئياً، كيف تبقى الفلسفة           
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ـ كما أن احلجاجية هي الشكل البالغي الذي جيعل من بني رهاناته            ا أو قبوهلا، أي أا     املفاهيمـي عـن متلقيها، فلم يعد ممكناً استساغته        اـال الزمين الذي ترتبط به املواضيع اليت تعاجلها؟ أم بسبب انفصاهلا            ومن نظرية إىل أخرى؟ هل يتعلق األمر بتقادم املذهب أو النظرية بانتهاء        كـيف نفسر االنتقال داخل تاريخ الفلسفة من مذهب إىل آخر            . واخلطوات املنهجيةاملنطقيةنتـيجة اتفاق نوعي يسكنها يف النصوص والقوانني والقواعد واملعايري          الوجود والعامل وفهم الكائن يف ضوء هذه احلقيقة اليت تكون يف النهاية            النظـرية املكـثفة، بل إن ما يهم يف ذلك كله هو االقتراب من حقيقة         ن مـنهج متماسـك أو منظومة من املفاهيم اجلذابة واملقوالت           تكـوي اهـتمامات العقالنية العلمية والفلسفية، إذ ال يهم يف هذه العقالنيات           كـذلك، فقراءة موصوفة ذا الطابع لَِهي جديرة بأن تكون يف عمق            ألمـا تدفعان إىل حتويل الفهم إىل مطلب اجتماعي ومقتضى واقعي           ضـروريتني ألما تساعدان على الفهم القوي والفعال للنص فقط، بل          تا إن القـراءة البالغـية واملعاجلـة احلجاجية للنص الفلسفي ليس        .الوجودالعتبة املناسبة ملراقبة احلياة ورصد الواقع ومساءلة املشكالت واستنطاق         لتبادل اآلراء وانسجامها، قَبوهلا واستساغة مربراا وحججها، كما أا         كمكان اللتقاء املتحاورين واجتماع املتخاطبني وطريقة مثلى       التواصلي  دالالتـه وأبعـاده، فاللغـة ال تنفصل عن طابعها االجتماعي ودورها            كله أشكاالً متثيلية للواقع االجتماعي يف رمزيته وزيفه وتظاهره وتعدد          وخـداعها، يف استقامتها القصدية ومناورا األسلوبية، بوصف ذلك         ية استعادة اللغة يف كليتها أي يف نظامها ولعبها، يف حقيقتها           األساس  فقدت مربرات وجودها واشتغاهلا؟
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، وتبين أن حلّ املفارقة، القائمة بني       (doxa) آراءاخلصوص، هو تعدد    هـذه اإلشـكاليات تبـين أن الـتعدد الفلسفي املعاصر، على             والتقويض واهلدم؟ إال من خالل أشكال النقد      -غالباً   -حدثت االستعانة به، فال تكون       يف استكمال بناء نظري آخر، وإنْ       نظـري فـارغ داللياً، يستعان به      اخلطابـات والنصوص واإلشكاليات إىل مرحلة تصبح فيها جمرد هيكل          ومقـبولة وجديـرة مبناقشة احلدود األنطولوجية واإلبستيمولوجية بني         كـيف تنـتقل فلسفةٌ ما من مرحلة تبدو فيها على أا منطقية              خـالل منطق اللغة الطبيعية، إذ وضحنا املنظور العام للتداولية مثّ تتبعنا            قد خصصناه لدراسة احلجاجية وتقنياا من      ، ف الفصل الثاين أمـا    .األسطورينقـدي حـول تقويض البالغة بضرب جذورها امليتافيزيقية وطابعها          يف اخلطابـة الغربية، وعالقة البالغة باألسلوبية، مث أينا الفصل مببحث           البالغية لدى شامي بريملان، حماولين بذلك إظهار أهم األشكال البالغية          ا اجلديد مع إنشاء اإلمرباطورية    القـرن التاسـع عشر مث عودا يف ثو        التكوينـية الـيت تبدأ من الظاهرة السفسطائية وتنتهي بتفسخها أواخر           بوصفها فناً للتماسف يف اخلطاب، وعرضاً ألصوهلا وأسسها وجذورها          اقتراباً من البالغة الغربية ومسافاا اخلطابية،  الفصل األول جـاء    :عن ذلك كله موزعة على ثالثة فصولوحماولتنا لإلجابة  ".للحجاجية"الـيت تنـشأ بـني اللغـة والـرأي يف الفلسفة وهي القوة املفترضة               كقاسم مشترك وجذري يف حوار هذا التعدد، والتفكري يف قوة الرابطة            إال يف االنطالق من اللغة      -احلل   -انبنت عليها منذ أرسطو، ال يكون       فلسفية اليت تفترضها اخللفية املنطقية اليت   الـتعدد الفلـسفي والوحدة ال     
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املراتب "،  "احلجاجية يف اللغة  " يف كتابه    أوسـوالد ديكـرو، خصوصاً    مث بيـنا خصائص منطق اللغة معتمدين على املعطيات اليت قدمها            .ما يشكل احلقيقة البالغيةيف املـستويني األولني، واالتفاق اجلماعي حول حجاجية هذه القيم هو      إن حتول القيم الداللية وامليزان النحوي إىل قيم للفعل هو شرط احلقيقة            ، إذ  ملستوى التداويل اوالتأثري على املتلقي من خالل ذلك، وصوالً إىل         دوراً يف حتديـد جهـويات اخلطاب ومن مثة التحكم يف اآلراء النوعية              حيث يلعب توجيه الدالالت واملقاصد      املستوى الداليل احلجاجية، مثّ   الطبيعـية كميزان وأمنوذج لسري اخلطاب الطبيعي الذي ينقل العوامل           ودوره يف تكوين اللغة     ياملستوى النحو : بـني مـستويات ثالثة هي     اخلطـاب الطبيعي ضمن ما يسميه ديكرو بالبالغة املتكاملة اليت جتمع           مث انتقلنا إىل وصف اجلهاز احلجاجي عرب مراحله األساسية داخل           .الدوكسولوجيا الذي يعترب األشياء نفسها كآراء نوعيةع ومشكالته بواسطة ما يسميه دولوز بعلم اآلراء أو         اللغة وعمق اتم  طابعـه الربهاين ومنطقه احلسابـي واشتغاله األدايت، مثّ ارتباطه بعمق          الـتحول املعـريف األساسي من املنطق إىل احلجاجية وختلّي العقل عن             ، "حبث يف احلجاجية  : البالغة اجلديدة : "ضـمن مـؤلفاته األساسـية      خالل منطق اللغة، مبيناً دور التأثري واإلقناع فيه         التقنـية احلجاجية من   عـن عالقة احلجاجية باخلطاب الفلسفي، الذي اختذه منوذجاً حلضور          اخلـصائص احلجاجية للغة الطبيعية، باإلضافة إىل ما قدمه شامي بريملان           وغريها من املؤلفات اليت قدم فيها      " املنطق، البنية، امللفوظ  "،  "احلجاجية ستعارات واألساليب الشعرية والتخييلية، واليت     مـن استخدام ااز واال    البالغة القدمي اجلديد إىل الواجهة، وساعدت على فهم جوانب عقالنية          ، واليت أعادت مبحث    "اإلمرباطورية البالغية "،  "الـبالغة والفلـسفة   "
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ه معىن االنتصار   حجاجـية، إذ ظهر لنا أن هذا اخلطاب حيمل يف تارخي           لدراسة اخلطاب الفلسفي من زاوية بالغية    الفصل الثالث وجـاء    .املعرفية يف بناء العلوم االجتماعية ومنطقها الداخليظلـت إىل عهـد فلـسفي قريب بعيدة عن التناول العقلي واملشاركة       الذي هو اخلاصية شبه منهجية حلركة املقوالت       " الـنموذج اجلـديل   " مستوىالفكـر والوعـي وسلوك فلسفي حجاجي للغة الطبيعية، مثّ           بوصـفه احملـرك اللغوي للمقوالت الفلسفية وبؤرة من بؤر التأثري يف            " املفهوم "مستوى:  يف احلجاجية الفلسفية مث أحـصينا مستويات      . اللغة وأسلوبيتهاواالستنهاض التخييلي والتشبع الذايت جبماليةاملعقول من املنطق واألفكار واملناهج فقط، بل من خالل التأثري العاطفي           الفلسفية، كآراٍء هلا حججها ومقامها اإلقناعي التأثريي، ليس بواسطة         وتشكّلت املذاهب  . والغلـبة الـيت نمت بذورها يف الفلسفة اليونانية         الرباديغم  "األمنوذجولقد أفدنا، يف ذلك، من مفهوم       . قائمـة بـذاا   الفيلـسوف بنفسه، امساً ومقولةً، داخل النص الفلسفي كبنية حجاجية           حيث حيضر   "السلطة"مستوى  سفية اليت تقدم أمنوذجاً حجاجياً، مثّ       الفل
Paradigme "       ال، إلظهارة يف سريورة اخلطاب الفلسفي،    الـتحوالت العق  الذي عرضه كوهن بشكل إبستيمولوجي فعاالستعارة وكان آخر الفصل مقاربة للفلسفة من طريق بالغية عرب مثال           النـية للربهنة واملُحاج
 .االقتناع وحثّ القارئ أو السامع على الفعل وتبـيان دور التخييلي والشعري واالستعاري يف الدفع إىل          احلجاجـية 
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 البالغة

 التماسف وأسس فن

الرياضيات، (دقـيقة، مـستفيداً من تطعيم العلوم التطبيقية الدقيقة          والروابط الضرورية اليت تبين منهجاً وطريقة يف احلصول على نتائج          ميتلك جهازه املفاهيمي وأدواته املعرفية ونظامه اخلاص من العالقات         ، إىل مستوى العلم الذي (Peirce) وبريس (De Saussure)سوسري الداخلية وبنياته العضوية حىت ارتقت هذه الدراسة، منذ أعمال دي          واسـتخداماا اخلطابـية، إىل دراسة اللغة ككيان مستقل له حياته           دراسـة اللغات ومستوياا النحوية وتكويناا املعجمية، الصوتية،         الدراسات اللغوية الغربية بشكل متسارع، فمن       لقـد تطورت   " نص"إال أن علم اللغة احلديث اختزل موضوعها إىل معاين حماصرة يف            ونـسقه الداخلي، مريداً بذلك خماطبة غريه وإفهامهم والتواصل معهم،          املـبدأ الـناظم للقول والقاصد للمعىن واملبتدئ بالكالم واملسري راه           لذات املتكلمة اليت متثل    تـشكل نسقها الرمزي والعالمايت، وأهم من ا       اللغة إىل درجة أصبحت اللغة يف ذاا أهم من املوضوع الذي من أجله             التحلـيالت اللسانية والسيميائية وغريها من املناهج احلديثة يف دراسة          وـذا تعاظم شأن البنيات الداخلية الدقيقة للنسق اللغوي بفضل           .البنيوي املنطقية والتحليل   ومدعوماً بتصورات الوضعية  ..) املـنطق الرمزي  
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فوق العلم على   اإلنـسانية وأعلـنت الفلسفة املعاصرة موت املعىن وت        انعكاسات على احلياة االجتماعية، حيث تصلبت احلداثة وفقدت قيمها         لقـد كـان للـتطور العلمـي ملبحث اللغة وتدهور فن البالغة       .الفن واملنطق حمل اجلمالوبذلك تقلصت أبعاد الذات احلية يف أفق النص الداليل وحلّ العلم حمل            طاب واإلنساين فيها، وهيمنة العالمة على القيمة وسيطرة النص على اخل         ، وهو ما يعين تراجع اجلانب االجتماعي       ..اللغـوي النحوي وقضاياه   مجاليات اللغة األدبية واملسامهة يف بناء شعريتها أو التدليل على التحليل           وتـراجع جانبها اخلطابـي واحلجاجي واقتصرت وظيفتها على تعزيز         خلصوص، احلديـثة يف دراسـتها ألشكال التعبري واألجناس األدبية با         وتـالٍش ومل يـبق منها إال جانبها األسلوبـي الذي بلورته األسلوبية            وباملوازاة مع ذلك كانت البالغة، مبحث اللغة القدمي، يف احنطاط           ".موت املؤلف"روح النص عن جسده وأعلن روالن بارث  متّ استبعاد مؤلف النص ففُصلت   ومقيدة برتابة الكتابة ومجود العبارة، مث      ـ     للـتجاوز ووقفـات للمراجعة النقدية والقراءة التأويلية، وذا فإن          االحنطاط، التصلب واملوت كحدود تتعين يف مسار التفكري كعتبات         غـري أن الفكـر الغربـي، بطابعه النقدي، يتمثل الفقدان،           .األخالق وانتصار العقل األدايت على العقل القيمي ث احلجاجية الذي دشنه شامي بريملان      مـشروع البالغة اجلديدة ومبح    فلسفة التأويل أو اهلرمينوطيقا ومشروع لغوي يستعيد القيم العملية وهو        مـشروع فلسفي يستعيد املعىن الواقع خارج املنهج وهو مشروع           :واملنهجواسـتعادة القـيم واسترجاع األبعاد اإلنسانية املتآكلة يف آلة العلم           ر قدم مشروعني أساسني إلنقاذ املعىن      الفكـر الغربــي املعاص
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(Perelman)         ا الشمولية والكليانية ضمن فكر مشويل للغة فيما يسميه باإلمرباطورية البالغيةليت تدفع إىل القيام    الـيت متارس فعاليتها االجتماعية ووظيفتها اإلقناعية ا       وغريها من األشكال البالغية    .. بواسـطة االستعارة، اإلطناب، اإلجياز    البنـية الصورية لنسقها الداخلي فقط وإمنا يف القيم اخلطابية املشحونة           واملخاطَـب، وإبـراز البعد التأثريي واإلقناعي للغة والذي ال يظهر يف           املخاِطب القدميـة مـن خـالل تلحـيم أطراف اخلطاب األساسية،            إن الـبالغة اجلديـدة هي اجلانب احلجاجي التداويل من البالغة            .اليت تكاد تنافس الفلسفة يف إراد صياغته نظرياً يف شكل قوانني،     اجـتماع القناعات على رأي ما تعاد        ، حيث تظهر احلقيقة من خالهلا حمض اتفاق أساسه         ..األخالقية، الدينية تـشكل دافعية حقيقية للفعل اإلنساين مبستوياته السياسية، االجتماعية،         ومنه فإن البالغة ليست تنميقاً وتزييناً زائداً بل هي خاصية لغوية            .بالفعل ة، ترتيب األفكار إىل منهج، اخلطاب إىل       مفهـوم، الفكـرة إىل نظري     إىل قـناعة راسـخة، املمـثل يف إسقاطات خمتلفة كتحول الكلمة إىل           اختـراق اخلطابات مبا فيها الفلسفة من خالل التحول األساسي للرأي           الـبالغة ذا املعىن هي فن اخلطاب الفعال واملؤثر الذي بإمكانه            .أنظمة، قواعد ومعايري علـى نقل خطاب الواقع نقالً فيه تزييف أو تشويه بل تنقله انطالقاً        إيديولوجـية للغة باملعىن السلبـي لكلمة إيديولوجيا، ألا ال تعمل         ريف املعاصر عودة   ال تعـين عـودة الـبالغة إىل اخلطاب املع          .استخدامها وتوظيفها كحقائق على املستويني النظري أو العملياالقتناع ا لدى مجهور خمصوص ويقع االتفاق غري املباشر على إمكانية           ، وال حتقـق هذه التحوالت جناحها التام إال عندما حيصل           ..مـذهب 
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ـ من خالل اخلطاب الفلسفي الذي وضع من بني رهاناته األوىل احلقل  الباب أمام التأويل للتحكم يف الصراع احلجاجي للخطابات املختلفة         مبدأ األكثر إقناعاً وليس األكثر دقة وانسجاماً ومنطقية وهو ما يفتح األسـاس فالبالغة فضاء لتالقي اخلطابات وحتاورها وتفاضلها مبعيار        يف سـلم حجاجـي مـن األكثر ضعفاً إىل األكثر قوة، وعلى هذا           مـن احملتمل واستناداً إىل حجج ليست صادقة وحقيقية بل هي رتبة              .كما له تأثرياته وفعالياتهي عرب اللغة كشكل اجتماعي وكخطاب له حمدداته العملية         العمل

 :المسافات البالغية ووظائفها. 1.1
فريطوريقي، ومعناه اخلطابة، يتكلم فيه على      "بـني اخلطيب والسامع،     االجتماعي من خالل طابعها الالبرهاين، أي من خالل قاعدة مشتركة          ازدهرت داخل فن اخلطابة كنشاط لغوي يظهر فعاليتها التداولية وأثرها          ، فقد  )1("قدم مبحث استعمل اللغة استعماالً خطابياً     تعترب كأ "وبـذلك   األوىل حيث ولدت يف صقلية اليونانية خالل القرن السادس قبل امليالد،           إن احلديث تارخيياً عن البالغة الغربية يستدعي احلديث عن بيئتها           ومعىن اإلقناع أن يعقل نفس السامع الشيء بقوٍل يصدق         األشياء املقنعة   

مصطفى النحال،  : بـول ريكـور، البالغة والشعرية والهرمينوطيقا، ترجمة        )1(                               ألقى ]. (108، ص 1999 فبراير، الرباط    16مجلة فكر ونقد، عدد     : [ضـمن  ، وذلك خالل تكريم 1970بـول ريكور هذه الدراسة في شكل محاضرة سنة      ).البروفيسور شايم بيرلمان بمعهد الدراسات العليا ببلجيكا

ـ      Oliver: (أنظر. الترافع عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة في ظل غياب المحامينالمـرافعات التي كان يحررها كُتاب عموميون للمتهمين بغرض منحهم فرصة           ذا العـصر كـبداية الستخدام البالغة بشكل خطابـي من خالل           واعتِبـر ه
Reboul, Introduction à la rhétorique, édit., PUF, Paris, 1998, p. 14.( 
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والسامع ) اخلطيب(باجلمهـور يعكـس وجود مسافة ما بني املتكلم          ، فارتباط البالغة، ذات البعد اخلطابـي، )1("بـه وإنْ مل يكـن بربهان    الطابع اللغوي للكائن البشري    "اللغـوي واملظهـر االجتماعي، وألن        يف مظهرين غري منفصلني مها املظهر       )∗()اخلطابة(تقـوم الـبالغة      .تدخرها األساليب اللغوية املستخدمة يف التعبري اليومي العاديية للغة، أي من داخل اإلمكانات الطبيعية اليت        خـالل األوجـه البالغ    ، هذه املسافة اليت يبحث فن اخلطابة عن كيفية تقليصها من           )اجلمهور( ويشكّل هذا الطابع جوهر اخلطابة اليت حتددت       . الربهاين السلطوي اإلقناعـية، الـيت تبحث عن التأييد واإلمجاع العقلي بدل اإلقناع           جديـد لـربط اخلطابـات بـواقعها االجتماعي عرب اللغة ووساطتها            ، فإن اخلطابة تعود من     )2("ه االجتماعية يرتبط يف النهاية، وبقوة، خباصيت     . مكـان عـام، من أجل احلصول على تأييده لقضية مطروحة عليه           حـيث يتم استخدام اللغة املنطوقة، اخلطاب، أمام مجهور جمتمع يف           مهور بطريقة إقناعية،   القدماء كفن احلديث إىل اجل    "معاملهـا لدى     ، غري أن هذا الطلب     )3("فهـدف فن اخلطابة هو طلب تأييد العقول       
، أما كلمة خطابة فهي     "Rhétorique"للتعبير عن " بالغـة "تـستخدم كلمـة      )∗( .146، ص 1991، 1الخوارزمي الكاتب، مفاتيح العلوم، دار المناهل، بيروت، ط  )1(                                Gadamer Hans Georges, “Rhétorique, Herméneutique et critique )2( .الحجاجية والتي ينصهر فيها مستويان خطابيان أحدهما نصي واآلخر شفهيا نتحدث عن البالغة اإلقناعية     ، فإنن "الغربية"عـندما نـتحدث عـن البالغة        ، غير أننا نستخدمهما بنفس المعنى والتوظيف، إذ        "Oratoire"ترجمة لكلمة   

de l'idéologie,” in: “L'art de comprendre”, écrits I: Herméneutique 
et tradition philosophique, trad. Pierre Fruchon, aubier, Paris,  

 1982, p. 125. )3( Perelman. Chaïm; Olbrechts Tyteca, “La Nouvelle rhétorique:  

 Traité de l'argumentation”, t. 1, éd., P.U.F, Paris, 1958, p. 07. 
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، هذا العنف   )1("عنفاً للخطاب ال غري   إىل فـن التضليل الذي يعترب       املسلمات حنو ابتذال احلكم املسبق، كما متّ االنتقال من فن اإلمتاع           واحندر االتفاق املسبق على    . وسطى، من فن اإلقناع إىل فن اخلداع      أفالطون، أكرب احندار للخطاب البالغي حيث متّ املرور، دون مرحلة     يعـين انـزالق اجلدل حنو السفسطة، يف نظر   "هـذا االتفـاق، إذ    ما هي إال اتفاق، ومنه فإا معرضة النـزالقات اجلدل يف حبثه عن            إن التأسـيس السفسطائي للخطابة ينطلق من فكرة أن احلقيقة    .وحركة اخلطاباحلقـيقة، بدايات الكشف عن اإلمكانات املتاحة داخل نسيج اللغة          عـرب توجـيه مغلوط للحوارات اجلدلية، وهذا ميثل، يف          واحنـرافه   مـن خـالل اخلطابة بدأ، لدى السفسطائيني، باضطراب اخلطاب          
 .109بول ريكور، البالغة والشعرية والهرمينوطيقا، مرجع سابق، ص  )1(                              

يقول ) اعتراضـات أرسطو  (االجتماعـي أو علـى المـستوى المعرفـي          هـذه الخطابـة قد واجهت لدى السفسطائيين عنفاً مضاداً، إن على المستوى      كـان ريكور قد اعتبر الخطابة السفسطائية نوعاً من عنف الخطاب، فإن            إذا    وإني أعتبر أن الفن    : "بروتاغورس"بـروتاغوراس فـي محاورة أفالطون        مثل أورفيوس وموسيوس وأتباعهما، وقد الحظت أن       : الدينـية والنـبوءات   كهوميـروس وهـزيود وسـيمونيديس وبعضهم اآلخر تحت ستار األسرار           يـصاحبه مـن حقد، غطوه بغطاء تَخفّوا تحته، بعضهم تحت ستار الشعر،             فن قديم ولكن القدماء الذين اشتغلوا به، خشية منهم لما        ) الخطابة(السفسطائي   في السفسطائيين  : "أفالطون: أنظر". سـتاراً لهـم منهجـية الحسد والغيرة       هؤالء جميعاً، كما كنت أقول، اصطنعوا من هذه الفنون         . كـيوس وغيـرهم   فإنـه اتخـذ الموسيقى غطاء له، وهو سفسطائي كبير وكذلك بوتكليديز من             ) يخاطب سقراط (أما أجاثوكليز مواطنكم    (..)  الرياضة البدنية    بعضهم اختار  ـ  عزت قرني، دار قباء للطباعة     : ، ترجمة )محاورة بروتاغوراس " (ربيةوالت وهـذا ما يمكن أن نعتبره      . 78، ص   2001والنـشر والـتوزيع، القاهـرة         .التمظهرات الجمالية لفن الخطابة
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، أما على مستوى العملي     )املنطق الصوري (سـياقاا   " Formaliser" تنـضبط ـا هـذه املـسافة علـى مستوى اللغة من خالل صورنة               لة وضع املعايري الثابتة اليت     يـندرج عمل أرسطو املنطقي يف حماو       .بالغتهاوتعـومي هذه املسافة داخل اإلمكانات االنـزياحية للّغة أي داخل          اللغـة وموضـوعها، بني اخلطيب وسامعيه، بني الكالم واحلقيقة،          بني " اغتصاب املسافة "اخلطابــي إمنا يحمل ذا املعىن على ادعاء          للمتخاطبني  ثابتة (les topiques)فمن خالل حتديد مواضع ) االجتماعي( بينهما، وهذا من   ...) األخالق، السياسة (بـذلك االتفاقـات العملية       املشروع، فتنضبط   على طوهلا ) احلقيقة(حـىت حتـافظ املسافة املعرفية        ويستعصى على التزييف   " النقاش"إىل الـيقني الـربهاين الذي ال يقبل         وذا فإن اجلدل، بالنسبة ألرسطو، هو مرحلة واسطة يف االنتقال           .واملُحصل منطقياًوالالمـتوقع، فإنه يفضي يف اجلدل األرسطي إىل انتصار اليقيين املُصادر         حتمل فبيـنما يفـضي احلـوار يف اخلطابة السفسطائية إىل انتصار املُ           الـبالغة ستكون الطرف املهزوم يف اجلدل واجلواب الفاشل يف احلوار،           حمـدود، بـل سيكون األرضية اليت يبىن عليها اليقني الربهاين، أي أن             ألرسـطو، ال يعـين فتح احلوار حول احلقيقة على جمال احتمايل غري             دل بالنسبة  ، لكن اجل  )1("األمـور النظرية النافعة هلم يف االجتماع املدين       للـضرورة الداعية يف اجتماعهم على العدل والفضيلة واعتقاد كثري من           منفعته يف مناظرة اجلمهور    "خـالل مفهـوم اجلـدل على اعتبار أن          
امي، دار الفكر اللبناني،    جيرار جه : ، تحقـيق  6/7الجـدل والمغالطـة، م      ابن رشد، نص تلخيص منطق أرسطو، كتاب طوبيقي وسوفسطيقي أو كتاب            )1(                                .501، ص 1992، 1بيروت، ط 
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واحملكمة ) االجتماعي الرمسي (الس  : يف ثالثة أمكنة   )∗(حددها أرسطو الـبالغة اليت متارس اللعب باملواضع واألماكن املُثبتِة فيها احلقيقة، واليت           اخلطـاب والسيطرة على آليات املشاغبة وتعومي احلقيقة داخل متاهات          ية لتنظيم املسافات داخل    ، أي أنه الوسيلة الظرف    )السفسطة(واخلـداع    : اليت خترج عن ثالثة أقسام للخطاب     و) االحتفايل(والتجمع التذكاري    " حمتملة"صـوري معـريف للخطابـات اليت تتخذ موضوعاا كآراء           للجـدل اليومي الذي يبحث عن احلقيقة وهي، يف الوقت نفسه، تأطري     إن هـذه األوضـاع النموذجـية الثالثة إمنا هي تأطري اجتماعي            .االستشاري، القضائي واالستحضاري ، متهـيداً لتقليص هذه اآلراء      (vraisemblable)" شـبيهة باحلـق   "و إجابات ( هذا الذي تطلبه أنت اآلن       العديد من الناس، ولو كنت فعلت     يـا سقراط لقد دخلت يف حيايت معارك كالمية كثرية مع           : "سـقراط احلقيقة، وهو ما قاومته اخلطابة السفسطائية يف حديث بروتاغوراس إىل          ومن مثة يتضاءل االحتمال يف طلب ". اللغة"واختـزاهلا داخـل العبارة     الـنقاش، إذن ملـا ظهرت على أحٍد ولَما عال اسم بروتاغوراس بني             ، أي أن أتناقش على الطريقة اليت يرغب اخلصم أن أتبعها يف            )قـصرية 
ه كان قد   ، فإن "القياس البرهاني االستداللي  "امتداداً لذلك، فقبل أن يشرع في دراسة         (rhétorique)) الخطابة( ويكون مؤلفه (les topiques)) المواضع(الطوبيقا  قد سبقتها تاريخياً    (Analytiques)يجـب أن نتذكـر أن تحلـيالت أرسطو           )∗(                               ". أي طرق عقالنية المستخدمة في المحادثات اليومية      " القياسـات الجدلية  "حلـل    . Robert blanché, Le Raisonnement, PUF, Paris, 1977, p. 221: أنظـر  ولذلك قلَّ ما نجد أرسطو يبرهن شيئاً في هذه العلوم          : "ويقول ابن رشد أيضاً    إال قدم قبل البرهان على     ) لعلم المدني العلم الطبيعي، العلم اإللهي وا    (الثالثة   ابن رشد، نص تلخيص منطق أرسطو، مرجع       : ينظر). (ذلـك تشكيكاً جدلياً     ).502، 501سابق، ص 
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الذي تتفاعل فيه تناقضات    ) يعيةاللغة الطب ( )∗(خـالل النـشاط اللغوي    ، فالـبالغة ذا الشكل ال تبسط نفوذها وهيمنتها إال من           )1("الـيونان  معطيةً بذلك خريطة لغوية تبين املسافات املمكنة يف االقتراب والتباعد           بل ألا تتقصى احلقيقة بني االنـزالقني السابقني،        وانتـصاره علـيه   لكـن هيمنة البالغة مل تكن من خالل صراع الرأي مع الربهان             .على اخلطاب املنِتج لالعتراضات والصراعات نابعاً من رؤية اجتماعية وسياسية تستهدف السيطرة        اًتنظيماً إيديولوجي املتلقي، وثانيهما انـزالق حنو اختزاليٍة مغلقة يف برهانية جدلية منظمة          ة السامع  لغة مضلِّلة متارس سلطة اإلغراء والغواية واالحتيال على ذاكر        أحدمها حنو  : لقـد اتضح أن البالغة اليونانية واجهت انـزالقني        .اآلراء والسجالت اليت تنتهي بترجيح أحدها على اآلخروتصلح بعضها بعضاً ضمن صريورة من      ) اخلطأ االجتماعي (اخلطـاب   
 .119أفالطون، في السفسطائيين والتربية، مرجع سابق، ص  )1(                              

إني يا بروتاغوراس رجل ضعيف الذاكرة،      : "ال سقراط هـو كذلك، حيث ق    وهـنا كان سقراط قد تحايل على بروتاغوراس بادعائه ضعف الذاكرة، وما              ، "فاجمـع لـي إجاباتـك واجعلهـا قصيرة، وذلك إذا شئتَ أن أتابعك             (..)  كرصيد " الذاكرة"في تعارض مع    ) أي اللغـة  (لمـنطق اختزالـي للعـبارة       إن هذه اإلشارة تدل على وجود بذور التأسيس        ). 118المـرجع نفسه، ص     (  :كتابهاالهـتمام بمـبحث اللغة، كما يشير برلمان إلى هيمنة ونفوذ البالغة بعنوان             فسر عودة البالغة في الفكر الغربـي المعاصر موازاةً مع تزايد          وهـذا ما ي    )∗( .اجتماعي

(Perelman, L’empire Rhétorique: rhétorique et argumentation, J. 
Vrin, Paris, 1977). 

اإلمبراطورية "ول بيرلمان، عنوان    وقـد أول ريكـور في مقاله التذكاري ح          رغبة البالغة في تغطية حقل االستعمال الخطابـي للغة في         "بـ  " البالغـية   ).108بول ريكور، المرجع السابق، ص (، "كليته
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، الذي يرجعونه   )الدوكسا(عرفة تشمل العلوم، ومن ناحية ثانية الرأي        مأفالطون، إنّ اليونانيني يضعون وجهاً لوجه، من ناحية الفلسفة مبا هي           غالباً ما يقال، منذ    : "، ألنه (logos)بني اآلراء املتعارضة داخل اخلطاب       ومثل ذلك، مل يكن برمنيدس     . الـصحيح ما يطلب من العلم والعلوم      ضرورياً لتحديد االفتراضات العلمية املمكنة، وعند أفالطون كان الرأي          فعند أرسطو كان ديالكتيك اآلراء      (..)إىل السفـسطائيني والبالغيني      سواء أكانوا دميقراطيني أم    .  العلم والرأي كطريقتني منفصلتني    يطـرح  ، فاملسافة  )1("كانـوا يسلطون األضواء على الصراع بني املعرفة والرأي        الـبعض مع البعض اآلخر، ويتنافسون يف عنصر الرأي الصايف أكثر مما             اآلراء، يتعارضون   (Parmi) كانوا يتعاركون بني     ال، فـإن اليونانـيني     رهانـاً من خالل استهدافنا للتقارب أو التباعد، وهذا ما يتم التفاوض            املسافة الطبيعية، األنطولوجية،   "يف البالغة وتصبح هذه      )∗(اإلستكشايفإن الطبـيعة األنطولوجـية هلـذه املسافة تعكس البعد اإلجيادي            .وليست خارجها اآلراء كإمكانية داخل اللغة     (Parmi)كوجـود، أي أـا رأي بـني         الصوري، بل هي مسافة طبيعية نابعة من اخلطاب الطبيعي للغة تتحقق           دة إذن ليست مسافة رمزية اصطناعية كما هو احلال يف املنطق           املقـصو 
جورج سعد، دار   : جـيل دولـوز، فيليكس غتاري، ما هي الفلسفة؟، ترجمة          )1(                               للبالغة، كما  "  اإلبداعية -بالوظيفة اإليجادية   "يمكـن أن نعبر عن هذا البعد         )∗( .152، ص 1993، 1عويدات الدولية، بيروت، باريس، ط   من الفعل اليوناني ”La fonction heuristique“ بـ Reboulسـماها ربول  

Euro  ،euréka        الـذي يعنـي وجـد trouver    وترتبط هذه الوظيفة بالعلم ، .   2( Michel Meyer, Qu'est ce que l'augmentation?, Librairie( .Reboul, op. cit., p. 09): راجع(

 philosophique, J. Vrain, Paris, 2005, p. 14. 
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، وذا ميكن أن نقسم هذه املسافة إىل       .." حـوله داخـل اخلطابة وا      تتحدد بني اخلطيب والسامع كرأي معروض      : مـسافة ختاطبـية    -أ  :ثالثة أصناف املشِكلة " تتحدد بني اخلطاب واحلقيقة وهي       :مسافة فوق خطابية   -ج  .التوليد من خالل األسئلة واألجوبة منهجاً يف إنتاج املسافات أخرى، أي أنه ميكننا أن نعترب منهج سقراط يف          وإىل التباعد تارة  احلوارات السقراطية كمسافات خطابية تنـزع إىل التقارب تارة        ، وذا املعىن حتدد صريورة     )2("ال؟ واألشـياء القـريبة من املبدأ      املتأخـرة البعيدة عن املبادئ األوىل، مثل قولنا هل النفس باقية أم            األمور : "و، من األمور اليت تصعب الربهنة عليها جدلياً مثل        أرسطاملوضوعات ومبادئها، وهو ما اعتربه ابن رشد، يف تلخيصه ملنطق           بني  (logos)تـتحدد يف موضوع اخلطاب      : مـسافة خطابـية    -ب  .)1("(logos)قضية معطاة  بينهما  )∗()ethos و pathos(التفاوض حول املسافة بني الفاعلَين      " اخلطابة بأا   (Meyer)حـوار واملناقـشة، ومـنه يعرف ماير         لل  .)aletheia(")3واحلقيقة املتجلية  (Peitho)الـيت يعاِيـنها سقراط انطالقاً من املقابلة بني اإلقناع           

                              )∗( Ethos :             االنتباه ويحصل على ثقة المستمعهـي المواصـفات التـي ينبغي أن يتحلى بها الخطيب لكي يجلب. 

 Pathos :           مـيول ورغـبات وأهواء المستمع والتي يمكن للخطيب أن يلعب بها . ية أفالطون، ترجمة، كاظم جهاد، دار الجنوب للنشر،        جـاك دريـدا، صيدل     )3( .639ابن رشد، كتاب طوبيقي وسفسطيقي ألرسطو، مرجع سابق، ص  )O. Reboul, op. cit., p. 07.( )1( Michel Meyer, op. cit., p. 42. )2: أنظر. (العقلية في الوظيفة اإلقناعية للبالغةيـتوس والباتوس هما المعطيان الوجدانيان اللذان ال ينفصالن عن المعطيات           واإل  .30، ص 1998تونس 
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ال نستطيع أبداً اختاذ مسافة من "خالل اللغة كذلك، على اعتبار أننا     حتـاول إلغاء املسافة بني الذات واملوضوع، بني الكلمة والشيء من            )∗(ع وبني اخلطاب واحلقيقة، كهوية    اآلراء، بـني اخلطـيب والسام     كاخـتالفات وفروقات منذ البحث السوسريي، ويظهر االتفاق بني      اخلطـاب واحلقيقة، وينحدر هذا االختالف من طبيعة اللغة نفسها          واالختالف، فاملسافة هي أثر االختالف بني اخلطيب والسامع، بني         تظهـر هـذه املـسافات يف الـبالغة من خالل ثنائية اهلوية              سافة اللغوية هو احلوار الذي     وإذاك فـال مسافة ولكن املمكن يف امل        وإنْ حاولنا فال يكون إال باللغة نفسها،        )1("اللغـة، أي من شيئيتها     وعلـى هـذا، وكمـا يـرى غادمري، فجوهر اللغة هو احلوار              .ينشأ فيها
(Gespräch))2(          ـال احلـيوي للغة وللمتحاورين أنفسهموهـذا ا ،      ال الطبيعي الذي تتحقق فيه إمرباطورية البالغة كفنكحـوار هـو ا

، )(Mêmeté بل تعني المماثلة     (Identité)الهـوية المشار إليها ال تعني المطابقة         )∗(                               هيدغر كان أول من نبه إلى هذا االختالف بين المماثل          "وقد الحظ دريدا أن      حوارات، : جاك دريدا، مواقع  (،  "أمـا فـي المماثـل فإن االختالفات تتبدى         المطابق ينهار كل اختالف،     إن المماثل ليس هو المطابق، ففي     : "والمطابـق  ، 1992،  1 المغرب، ط    -فريد الزاهي، دار توبقال، الدار البيضاء       : ترجمة  Zoran Jankovic, “Au-delà du signe: Gadamer et Derrida: le )1( ).15ص 
dépassement herméneutique et déconstructive du Dasein?”,  

 L'Harmattan, Paris, 2003, p. 51. )2( Ibid., p. 51. 

، "اتفاق أولئك الذين هم الحوار"، فيتحدث غادمير عن )Ibid., p. 53" (حوار نحن "ويذكـرنا غادميـر وهيدغـر، مـع الـشاعر هولدرلـين، بالعبارة                )Gadamer, Rhétorique, op. cit., p. 12.( 
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، وهذا ما يبين    )1("املسافة ليس شيئاً آخر سوى االختالف الذي يفرقهم       تتجـسد يف خطـاب اللوغوس بني األفراد، حيث إن تفاوضهم حول            املفاهيم املفتاحية للحقل البالغي اخلطابـي اليت      "املفهـومني مهـا من       اعتبار أن هذين     من خالل جدلية اهلوية واالختالف، على      )∗(للتماسف ت اليت يخلفها   الطابع اإلنساين للبالغة، بوصفها استعادة لغوية للمسافا       ، ال بل إا  )∗("وهكذا تغدو البالغة فناً للخطاب اإلنساين األكثر إنسانية       يـة ليس سوى اشتغال للغاِت الطبيعية يف أوضاع ختاطبية عادية،           العادإحلـاق الـنظام اإلنساين ككل باحلقل البالغي، مبا أن ما يسمى اللغة             ميكن "اـال احلـيوي لتجليه، وعليه ميكننا القول مع بول ريكور إنه             الـبالغة ترمجة طبيعية للحوار اإلنساين، الذي متثل اللغة الطبيعية           .االختالف بني اآلراء واألفراد داخل اتمع يـساهم أيضاً يف قوا اإلقناعية أي يف قدرا على التحكم يف املسافة             ، وهذا الطابع اإلنساين    )2("قـد تطالـب بتفوقها على الفلسفة ككل       
ية تقنيةَ التعليق في    اقتـراٍب وفهـٍم للموضوع في وضوحه، وتقابل هذه التقن         صـلة االنتماء إليه، كمرحلة منهجية وسيطة ومؤقتة ما تلبث أن تتحول إلى             فعالية معرفية تقوم على تقنية اتخاذ مسافة من الموضوع والتباعد عنه وقطع            ، فن تأويلي يتضمن على (La distanciation)اتخاذ المسافة  أو ن التماسفف )∗(                               إنسان مفرط في إنسانيته    "يذكـرنا هذا التعبير بعنوان أحد أهم مؤلفات نيتشه           )∗( .Michel Meyer, op. cit., p. 49 )1( .الفينومينولوجيا

“Homme trop humain”    سبق بين تقدم  ليس هناك انسج  : رؤية أساسية : "واإلنـسانية فـيما سـماه      والـذي رصـد فـيه مسافة أساسية بين الحقيقةام م ، "إنسان مفرط في إنسانيته   "نيتشه،  : ، أنظر "الحقـيقة وبـين خيـر اإلنسانية       ، 1، ج   1998 المغرب   -محمد الناجي، إفريقيا، الشرق، الدار البيضاء       : تـرجمة   .109بول ريكور، البالغة والشعرية والهرمينوطيقا، مرجع سابق، ص  )2( .219ص 
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 .الوجودلتوجيه الفكر حنو معامل املسافات األنطولوجية املتناثرة على خريطة         ومتثـيل تضاريـسها املختلفة، وما العلوم إال لوحة مفاتيٍح مقترحة           عـن الـبالغة كفن للتماسف أي كتشكيل لغوي خلريطة الوجود            ة يبدو الفتح اللغوي غري حمدود، وهذا ما يربر احلديث          ويف الـبالغ   حمدود املعامل للفكر،    (orbite)ويدور حول نفسه رامساً بذلك مداراً        )∗(املـتماثل هـو جدل يدفع باللغة الطبيعية إىل فتح ما ينغلق فيها            اجلـدل بـني إظهار املسافة من خالل املختلف وإلغائها من خالل            يـدخل حتتهما من املسافات اليت تعترب كأثر للمختلف، وعليه فإن           ا بني الكلمة والعقل، بني الشيء واللغة وم      " املمكنة"إظهار املسافات   اللغة تنظيماً عقالنياً وحتكيمها لآلراء داخل هذا اخلطاب من خالل          اللغـة بتشكله وال يبلغُ كليته ومشوليته إال يف اخلطاب أي يف تنظيم             إن تبدي املختلف وتجليه ال يكون إال يف الفضاء الذي تسمح            .اءاتفاق تماثٍل تتبدى فيه االختالفات األساسية للبشر كآريف احلوار، من خالل حمِله للعالقات اإلنسانية األكثر إنسانية، إمنا هو           ، وهو ما يعين أن االتفاق      )1("االتفاق واإلمجاع طابع العالقات اإلنسانية    ال يكون مثة خطباء وال فناً للخطاب، إذا مل حيمل          "التخاطبـية، بـل     

                              )1( Gadamer, “Rhétorique, Herméneutique et critique de l'idéologie”,  

 in: “l'art de comprendre”, op. cit., p. 129. )∗(               ويلتقي فيه هذا الوجود بالفكر، ويمكن اعتبار هذا االلتقاء بمثابة العقد أو الرابطة            يعتبـر خطـاب اللغـة الخطاب األكثر قابلية ألن يتمظهر فيه الوجود اإلنساني . إن الكلمات ليست سوى هذه العقد الثابتة       : "ل يقول هانس ليبس   وفـي هـذا المجا      .”Les mots ne sont fixes du discours que les nœuds“" للخطاب

 (Cf. Hans Lipps, Recherches pour une logique Herméneutique, trad.  

 Stefan Kristensen, librairie philosophique J. Vrain, Paris, 2004, p. 68). 
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  :للتماسف داخل البالغةبعة وظائف هلذا الفن، من خالل احلركة اجلدلية        وميكننا حتديد أر  

 : الوظيفة اإلقناعية-أ 

ازية وذا املعىن تكون البالغة إجن    . التـصرف يف االجتـاه املرغوب فيه      إىل احلـصول علـى رضـا مستمعيه ودفعهم، إن اقتضى احلال، إىل             ، فاخلطيب يسعى   acteمـستوى الفعل الكالمي، يعد القول مبثابة فعل         للخطـاب الفعـال واملؤثر، ويف هذا املستوى أيضاً، كما هو احلال يف              البالغي هو فن   تقنية للخطاب اإلقناعي، أي أن الفن     : "الـبالغة بأـا   اإلقـناع وحتـويل اخلطاب إىل فعل عملي، وعلى هذا يعرف ريكور            إن ارتباط البالغة باخلطابة هو ارتباط وظيفي، أي من أجل وظيفة            يني، من خالل هذه الوظيفة ميكن التمييز بني نوعي البالغة األساس          .)∗(السامع واستمالته بالطريقني العقالين أو الوجداين أو ما معاًاملنطقي أو التجريبـي وإمنا يتحقق بقوة احلجة والقدرة على استنهاض          ، وال يتحقق اإلقناع هنا من خالل اإلكراه      )1("وتأثرييـة يف وقت واحد      :وإن كان من الصعب تربير هذا التمييز، ومها

في الدراسات اإلنسانية، وبهذا    ) متلقـي الخطـاب السامع، القارئ، المشاهد      (إن تصاعد االهتمام بمبحث البالغة في العلوم اإلنسانية صاحب بروز المتلقي   )∗( .108بول ريكور، البالغة والشعرية والهرمينوطيقا، مرجع سابق، ص  )1(                               الهتمام بالمتلقي في العلوم    أي عن تزايد ا   ) أعلن روالن بارت موتَ المؤلف     السيميولوجيا، االتصال، الدراسات األدبية، الترجمة،     : اإلنسانية واالجتماعية   .عالية يعكسها حضور المتلقيؤلف أو النص، وبهذا ظهرت العملية المعرفية كعملية ذات         مقتصراً على الم  المتلقي في صلب العملية المعرفية، وتبين دوره في بناء الخطاب بعد أن كان            ، وبهذا فإن البالغة تأتي لتتوج جهود األبحاث المعرفية التي تضع         ..اللغـات 
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أو إىل القسر   ) السفسطة(إىل اخلـداع والتـزييف يف اخلطابـة املنمقة          ، لكن هذه اخلصائص قد تنـزلق      )1(" بالذات املرئي، هي القوة اخلاطفة   هـي سلطان االختراق واخلطف، واالجتذاب اجلواين، واالجتياح غري          مبا  (Peitho)للبالغة اإلقناعية   "حتديد وظائفها من خالل تعريف دريدا       وهي اليت تشكّل جوهر اخلطابة اليونانية وميكن       : بالغـة إقناعية    .)اجلدل(واإلكراه يف االستدالل الربهاين 

وهـي اليت تشكل جوهر الصناعة األسلوبية       : بالغـة أسـلوبية    الشعر فناً للخطابة   "، حـيث ميكـن اعتبار       )Poétiqueالـشعرية،   ( دليالً لألرواح حنو اجلمال    "فللـبالغة بعدها اجلمايل الشعري بوصفها       جوهر اخلاصية اإلقناعية مبا أما يتقاطعان يف صناعة اخلطاب وإنتاجه،          ، ومن هنا تكمن صعوبة التفريق بني البالغة والشعرية إال يف       )2("نـية الثا فهـي تـوجههم حنو اجلمال مبحبٍة قبل أن تقودهم حنو           (..) واحلـق    دورها اإلقناعي الذي   ) البالغة األسلوبية (، كما للشعرية    )3("قـيقة احل
ويقـارب جـاك دريـدا هـذه الوظائـف والخـصائص بمفهـوم الفارماكون                )1(                              

(Pharmakon)            ـر في المحاورات األفالطونية، عن الدواء والسم فيالمتسلل إلى الروح عبر ) أو التغرير(الـوقت نفـسه، فالفارماكـون، هو اإلقناع          الـذي يعب ، وفي المعنى   )71جاك دريدا، صيدلية أفالطون، مرجع سابق، ص        (الخطـاب،     ".دراسة حالة سوء الفهم والعالج المرتبط بها: "نفسه يعرف ريكور البالغة بأنها

 .Cf. Ricœur, La métaphore vive, Seuil, Paris, 1975, p. 101: راجع 

(2) Michel Charles, Rhétorique de la lecture, Seuil, coll. Poétique,  

 Paris, 1977, p. 77. 

(3) Gilles Vannier, “Amour du peuple et Amour de la philosophie,”, 
in: “Analyse et réflexions sur Platon, Gorgias”, copyright, Paris,  

 1994, p. 65. 

 .O. Reboul, op. cit., p. 18): أنظر". (خالل جعل الخطابة في خدمة الجميلغـرار كـل الكُتّاب اإلغريق بدءاً من ديموشين، ثيوسديد، أفالطون، وذلك من             ر أكثر جماالً من الشعر على      كانت فكرة جورجياس هي جعل النث     : "ويقول ربول  
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يعرض لنا عند استعمال    "وعلى هذا النحو يرى الفارابـي أنه        .طريق إقناعي للسامع، فيما تكون البالغة اإلقناعية استنهاضاً عقالنياًيقـدم الكلمات كأفعال إجنازية من خالل االستنهاض الوجداين، وهو            .النهوض بالفعل وإجنازهإال حبـصول اإلقـناع ووقوع األسلوب الشعري من السامع موقع           ة ، وعندئذ ال يكون هذا التأثري واإلجنازية يف البالغة األسلوبي)1("حنوهيف خماطـبة إنسان يستنهض لفعل شيء ما باستقرار إليه واستدراج           للشيء وإىل األمساء الشبيهة باألمور، وإمنا تستعمل األقاويل الشعرية         ال حبسب ظنه أو علمه، كما يعرض عند النظر إىل التماثيل احملاكية            ظنه أو علمه مضاداً لتخيله، فيكون فعله الشيء الذي حبسب ختيله           ما تتبع أفعاله ختيالته أكثر مما تتبع ظنه أو علمه، فإنه كثرياً ما يكون      فإن اإلنسان كثرياً   : فيها لو تيقنا أن األمر كما خيله لنا ذلك القول         وإنْ علمنا أن األمر ليس كذلك، كفعلنا . قاويل الشعريةتخيله لنا األفتجتنـبه وإنْ تيقـنا أنه ليس يف احلقيقة كما خيل لنا، فنفعل فيما               لنا يف ذلك الشيء أنه مما يعاف فتقوم أنفسنا منه           يخـيل سـاعتنا   يعـرض لـنا عند نظرنا إىل الشيء الذي يشبه ما يعاف، فإنا من              لـشعرية عند التخيل الذي يقع عنها يف أنفسنا شبيه مبا           األقاويـل ا  

 : الوظيفة التأويلية-ب 

ب أن يفِهم الناس الذين     فلكـي يكون اخلطيب مقنعاً جي     "اخلطـيب،   علـى فهم خطاب اآلخر، ففهم اخلطاب هو األرضية اليت يرسو عليها            ال تـتوقف البالغة على القدرة اإلقناعية يف اخلطاب، بل كذلك           
عثمان محمد أمين، مكتبة الخانجي،     : ، تحقيق "إحـصاء العلوم  "الفارابــي،    )1(                                .27، 26، ص 1931مصر 
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ع هـذه األفهـام وتأويـل مـن تلك التأويالت مبا فيه من قوة اإلقنا              اخـتالف األفهام ومتايزها مبا يسمح بتدافعها وتنازعها ليظهر فهم من           والـتأويل هـنا ال يشري إىل تعذر الفهم واضمحالل الداللة، بل يعين             . )2("يكونوا قادرين يف مناقشتهم على الوصول إىل إقناٍع بشأن املسألة          ن أن  يقولـون إن الـشاعر أراد كذا وهؤالء أنه أراد شيئاً آخر، بدو            هؤالء : ماذا يقصدون مبا قالوا والذين يدخل م الكثريون يف املناقشات         الذين ال نستطيع أن نطلب منهم ) الشعراء(وهم : "بـروتاغوراس بقوله  اإلقـناع وتتوقف البالغة عند حدود اإلمتاع واملؤانسة، وإىل هذا يشري           تعطل ففي الثانية، البالغة األسلوبية، قد ال حيصل الفهم بكليته في          ).الشعرية(والبالغة األسلوبية ) اخلطابة(اإلقناعية يف هـذه الوظـيفة شـيٌء من التربير التمييز الذي أقمناه بني البالغة              ، وقد يكون   )1("يواجههم، ويمسك مبواطن القوة والضعف يف خطام        .أساس يف قيامها وشرطٌ يف اشتغاهلافالـبالغة تفترض تعدد اخلطباء وتصارعهم يف اآلراء واخلطابات، وهو           )3("اخلطـيب حـول تأويـل األحداث إال إذا ظهر تأويلٌ آخر ممكن            فال يتمايز اخليار الذي يطرحه     "واسـتنهاض النفوس وتكون له الغلبة،       

                              
(1) O. Reboul, op. cit., p. 08. )2(  142أفالطون، في السفسطائيين والتربية، مرجع سابق، ص. 

(3) Perelman, Traité de l'argumentation, op. cit., p. 168.              ون، ألنهم مختلفون في        "،وفهمها، ألنه، وكما الحظ أليرون    وتـرتبط الوظـيفة التأويلـية للبالغة بالبنية النحوية للغة كقاعدة لبناء الخطاباتحاجأن الناس ال ي            مهم فقط، ولكن ألنالكلمات ال تحمل الداللة نفسها وليس لها تعريفٌ موحدوجهـات النظر التي يتبنونها وفي الدرجات المختلفة لقي." 

Cf. Pierre Oléron, L'argumentation, coll. Que sais-je?, PUF, Paris, 
1983, p. 61. 
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 : اإلقناعية تتم على مرحلتنيميكن القول إن حركة التأويل يف البالغة

 .واالنتصار عليهيعثر اخلصوم على خلل يف تلك القاعدة، حبيث تكون هلم منفذاً لدحضه            حـيث يكون على اتفاٍق وانسجام مبدئي مع ما يفكر فيه ويعتقده فال             تأويل النصوص اليت تشكل القاعدة اليت يعتد ا اخلطيب         : أوالمها

 .تأويل اخلطيبوسريورته النحوية، وعندها حتصل الغلبة لواإلقـناع عـرب حصول االتفاق على دالالت معينة أللفاظ اخلطاب           يقـع االخـتالف والفُـرقة، وتسري البالغة بذلك حنو حتقيق اإلمجاع            فال . مسار اخلطاب املوجه إليه مبا يناسب ما فُِهم من خطاب السامعني          اجلمهور وبه تكون وسائل التحكم يف      تأويلٌ خلطاب   : وثانـيهما 

 عرب اجلدل   )∗(واالسـتعالء، بل ملا يخلّفه انتصار اخلطيب من معرفة جديدة         مل تكـن الـبالغة، مـنذ ظهـورها أول مرة، جماالً النتزاع النصر              ):اإليجادية( الوظيفة اإلبداعية -ج 
وهي تصنيف : (وذلـك من خالل تنظيم الخطاب في خمسة عناصر متسلسلة     نفـسه، بحثٌ عن أشكال جديدة وفعالة للمعرفة تؤدي إلى تطبيقها وتداولها،            الـبحث عن الحجج لإلقناع والغلبة على الخصم، هي في الوقت           إن عملـية     )∗(                                :)مأخوذ عن مبحث الخطابة في المنطق الرواقي

 .وإيجادهاالبحث عن الحجج : L'inventio -أ  

 .تنظيم األفكار والحجج والبراهين: La disposito -ب  

 .األكثر فعالية لإلقناعهـو علم استخدام أشكال الخطابة، أي البحث عن الشكل          : L'elocutio -ج   

يجب هـي المناهج والتقنيات التي تسمح للخطيب بحفظ ما  : La memoria -د    .قوله

 .بالخطابهو فن النطق : La pronunciato -هـ  

 .أي اإلبداع واالختراع "invention" في الالتينية إلى الكلمة الفرنسية       inventioوبهـذا تشير كلمة      
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فاألوساط العلمية عرفت   "ظيفة بالعلم،   اإلقـناع، وهنا ميكن ربط هذه الو      مـسلّم ا لدى اجلمهور، إال أنه يأيت مبا ليس عند اجلمهور وعندها حيصل     فاخلطيب، وإن انطلق من أفكاٍر     . واإلقـناع، بل هي معارف جديدة أيضاً      فعـل إبداعـي وإجيـادي، فاحلجج ليست فقط أدوات ووسائل للدفاع             البحث عن احلجج وأساليب استخدامها هي       والسفـسطائيني، ألن عملية   اخلطابــي، وهـذا هـو بالـضبط ما تعبر عنه احملاورات بني سقراط                .)∗(تظهر اإلمكانات اجلديدة لعرِض القضايا البديلة باعتبارها قضايا إبداعية، املناظرة بوصفها شكالً تنظيمياً للخطابة، حيث       )1("قضايا ذات نسق نظري    أي املواجهة بني أطروحات متعارضة حول (la controverse)أيضاً املناظرة 

                                                                                                
Cf. Jacques lendrevie, Arnauld de baynast, Théories et pratiques 
de la communication: “Publicitor”, éd., “Dalloz”, Paris, 2004 
(6éme édition), p. 17). 

 ع أيضاًيراج: 

- Oswald Ducrot, Tzvetant Todorov, Dictionnaire encyclopédique 
de sciences du langage, Seuil, Paris, 1972, p. 99. 
- Georges Molinié, Dictionnaire de Rhétorique, éd., librairie générale 
française, Paris, 1992, p. 10. 

(1) Robert blanché, op. cit., p. 231. )∗(               والتي تعتمد على النظرية النسبيةيمكـن أن نشير مثالً إلى الحجج التي وردت ضد النـزعة المادية في العلم: 

 . العالم الواقعي ليس ثالثي األبعاد وإقليدياً، بل هو رباعي األبعاد وغير إقليدي-أ  

 .هي الطاقة:  يمكن للمادة أن تتحول إلى ماهية غير مادية-ب  

 Robert Nadeau, Vocabulaire techniqueأنظر . واقعية ألجسام مادية ثقيلة تـوجد خصائص غير مادية، مثل انحناء الفضاء، يمكنها إنتاج حركات    -ج   
et analytique de l'épistémologie, PUF, Paris, 1999, p. 23. 

ة في  فن الخطابة يجعل من العلم عنصر الحيا      "وقـد الحـظ غادميـر أيضاً أن           الذي ينقلها عامالً في    ) البالغي(النخبة المختصة، يشكل العنصر الخطابـي       جمهور  فكل األطروحات التي تقدمها الفيزياء لجمهور أوسع من       (..) المجـتمع     .Gadamer, L'art de comprendre, op. cit., p. 128:  انظر."قوة تأثيرها
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 : التربوية الوظيفة-د 

يف السفسطائيني  "كمـا يـشري إىل ذلـك عنوان حماورة أفالطون           ترتبط هذه الوظيفة بالبدايات األوىل لفن اخلطابة السفسطائي،         وتوجيهها حنو السلوك القومي، وهو ما اعتِبر حينها .. واحلق والفضيلةبية اخلطابية ترتبط بالوعي السياسي وتغيري اآلراء اخلاصة بالعدالة         التراحلقد والنقد يف اتمع اليوناين ويف كتابات أفالطون وأرسطو، ألن          ، وهي الوظيفة اليت تعرضت بسببها احلركة السفسطائية إىل         "والتربية والتـربية تـدخل يف صميم وظيفة اخلطيب كمعلم يقدم رسالة            .إيديولوجياً وما سيعترب بعدها    )∗(أي تـضليالً وإيهامـاً وخـداعاً      " سفـسطة " ... باطنية قابلة للتناقل  " رسالة"األوان ذاتـه حيلة فنية وأداة ووصفة و       الـيت كـان السفسطائيون واخلطابيون يدعون احتيازها، واليت هي يف           " الصنعة"، يتعلق األمر ذه "tekhné ton logonففن اخلطاب "عرفية، م األوضـاع االجتماعـية، فمن بروتاغوراس إىل إيزوقراط، كان املُعلم          صـقلية ووصل إىل شباب أثينا اليت منحته احليوية على الرغم من مجود             للقلـق اليت كانت تعلِّم كيف يكون لكل شيء معىن، واليت انتقلت من     السلطة اجلديدة املُثرية   "وسياسـية، فإا موضوع سلطة منافسة، تلك        رسـالة لعالج أوضاع اجتماعية أي لتغيري آراء مصدرها تعاليم فلسفية           مل ، حت )السم والدواء (، فـإذا كانت اخلطابة، هذا الفارمكون        )1("إخل
إحصاء " (حكمة مموهة " بأنها   وبهذا المعنى يشرح الفارابـي كلمة سفسطائية      )∗(                               " والسفـسطائي هـو المتحكم يذكر فيه وجوه المغالطات وكيف تتحرز منها           التحكم "بينما يعرفها الخوارزمي الكاتب بأنّها  ). 24العلوم، مرجع سابق، ص       .30جاك دريدا، صيدلية أفالطون، مرجع سابق، ص  )1( ).145مفاتيح العلوم، مرجع سابق، ص (
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 ".اإلمرباطورية البالغية"تستمد قوا وهيمنتها وحتمل بذلك اسم تـشمل جوانب املعرفة املختلفة وحتويل كل معىن إىل فعل ومن هذا الطابع             وتـتقارب حـسب الفضاء الذي تسمح به اللغة، ومنه فإا تستطيع أن              يف البالغة هو طابعها الدينامي، فهي تتباعد        إن مـا مييـز املسافات      .والتربية، وذلك عرب نشاط التماسف داخل اخلطابالعـوامل الـيت تفتحها اللغة من خالل وظائف اإلقناع والفهم واإلجياد            ، وذا تبسط البالغة اإلقناعية إمرباطوريتها على   )3("يسريون على التعقل   فهم  (..)فحينما يسري البشر يف سلوكهم على احلق والفائدة         "عقالنياً،  والعملـي يف احلـياة االجتماعية، ومن مثة يصبح هذا السلوك سلوكاً            اجتـاه اللغـة إمنا هو ذلك السلوك الذي يستثمر توجيه اللغة النظري             الناجح ، هذا السلوك    )2("اللغـة الذي جيعل الرجل حسناً مع حروف اللغة        السلوك الناجح بإزاء حروف    "اس، والتربية هي مبفردات سقراط،      باألساالجتماعي مع مراحل اخلطاب البالغي عرب نشاطه اللغوي، فاللغة تربية          إن التـربية االجتماعية والسياسية هي منو الوعي املدين والسلوك           .خالل تداولية اللغة نفسها ودورها اإلقناعيالـسلوك االجتماعي مبعطياا، وهذا ما حيدد البعد التداويل للبالغة من           متحيص اللغة وربط   والوعـي االجتماعـيني وفـق عقالنية تنطلق من          وبـذلك تقـوم البالغة اإلقناعية بوظيفة التربية وتقومي السلوك           .)1("الواعِد بالنجاح السياسييدعـي أنـه ال يعلّم فن اخلطابة فقط، بل تربية الوعي املدين املستقيم،              

                              )(1 Gadamer, Rhétorique, Herméneutique et critique de l'idéologie,  

 op. cit., p. 126. )2(  138أفالطون، في السفسطائيين والتربية، مرجع سابق، ص. )111أفالطون، المرجع نفسه، ص  )3. 
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 :حيح في فضاء الجميلالص: البالغة والحقيقة. 2.1
فإن "ها، ولذلك   يف معرفة احلقيقة إمنا هو معارضتها بالرأي الذي يفسد        االعتراضات إىل إجلام العوام عن البحث عن احلقيقة ألن إشراك اآلخر           يف الطـريقة الـيت تعرف ا احلقيقة وتقدم إىل اآلخرين، ودف هذه             لقد كانت اعتراضات أفالطون وأرسطو على احلركة السفسطائية         التناقض ن  ، أل )∗(وموضـوعها دون تناقض أو اختالف إال يف شكل جديل         ، فاحلقيقة ذا املعىن هي تطابق بني الذات        )2("لفكرنا الشخصي للحقيقة  ألن االنشغال بآراء الغري ال ميكنه أن يكون مفيداً         "واألخـذ بآرائهم،    احلقـيقة دون احلاجة إىل إقناع اآلخرين أي دون خماطبتهم وحماورم           لحصول على اجلـدل األفالطوين واملنطق األرسطي كمثالني منوذجيني ل   ، وذا تأسس   )1("يف تاريخ الفلسفة ويزعمون أنه ال يوجد فيها إال آراء         واحلال أمام احلقيقة يلوي رؤوسهم أولئك الذين ال يبحثون إال عن آراء            ففي حضورها يذبل الرأي ويشحب،     . مـا يقابـل الرأي هو احلقيقة      

ليل، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،      خليل أحمد خ  : تـرجمة هيغل، محاضرات في تاريخ الفلسفة، مقدمة حول منظومة الفلسفة وتاريخها،           )1(                                ).80هيغل، المرجع السابق، ص " (محض تاريخ، موتخـصوصيات اآلخـرين هذه هي في نظري شيء غريب، عنصر خارجي،       يعـود إلـيك، وبما أن كل فرد له رأيه، فهو خاصية كل ذات، والحال فإن                فقـط، نعني خصوصيات اآلخر، ألنه طالما أن الرأي هو ما يعود إلي، وال              راء آراء، فإن داللة تاريخ الفلسفة تكون بالغة البساطة، إنها المعرفة، علم اآل           الفكـرة القائلـة أنه ال يمكن معرفة الحقيقة وأن العقل المفكر لم ينتج سوى               إذا انطلقنا اآلن بخصوص تاريخ الفلسفة من هذه : "للحقيقة كرأي واتفاق آراء   العقالنية الهيغلية تصور الخطابة السفسطائية      وبهـذا تهاجم  . إلـى الحقـيقة   المقـوالت المجردة، والتي ال يشكل التناقض داخلها إال مرحلة في الوصول            يـتابع هـيغل الديالكتـيك األفالطوني الذي ال يخرج عن فهم العقل بوصفه              )∗( .81المرجع نفسه، ص  )2( .78، ص 2002، 2بيروت، ط 
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إحالة غري املمكن إىل الشعر أو إىل الرأي        "عقالنـية، وهلـذا جيب      لقـد هـاجم أرسطو الرأي بوصفه يقدم حقيقة مستحيلة وغري            .ألنه يتضمن على االختالف واالستحالةهـو دليل اخلطأ والضعف وهذا ما حيمله معىن الرأي كمجال العقالين    
Doxa")1(       والرأي، بني اجلميل والصحيح      السفسطائية بني الشعر    ، ومـنه ربطـت اخلطابة يف احلركة)قدرة على استيعاب املتناقض واملستحيل إنه       ، ألن الشعر هو الفضاء األكثر      )احملتمل"    ميالد اللغة نفسها وتشييد دأ التطابق املأخوذ عن    بعـضها علـى بعضها اآلخر، ودون األخذ مبب        ، وفيه ميكن لآلراء أن تتعايش دون أن تفرض طريقة ما هليمنة            )2(للفكر الدوكسا مقابل  (أَعلَـت اخلطابة من شأن الرأي مقابل العلم،          .امليتافيزيقا واملنقول إىل املنطق والديالكتيك فالرأي هو فكر يلبس    "بقدرا التخيلية والتمثيلية،    هذه اإلمكانات   احلقـيقة من خالل الرأي، الذي يتخذ الشعر لغةً قادرة على عرض            ، ليس دف التعارض واملقابلة ولكن إلظهار إمكانات        )اإلبستيمي ، )تأمل(التعرف على النوعية يف اإلدراك      : متامـاً شـكل التعـرف      ، )3()"اتصال(يف إمكانـية وجـود فـئات أخرى ونوعيات أخرى           ، التعرف على منافس    )عملية التفكري (التعرف على فئة من االنفعال        .وليس إىل القضايا وما تستلزمهولـيس إىل مثاٍل صوري خارجه، موكلة إىل الكلمات وما تنجزه           حكام موكلة إىل اإلنسان    فالـصحيح والصادق كقيم للحقيقة هي أ      

                              
(1) Aristote, La Poétique, trad. Roselyne Dupont, Roc et Jean Lallot,  

 Seuil, Paris, 1980, p. 133. 

(2) Jean Hyppolite, Logique et existence, PUF, Paris, 1961, p. 47. )3(  151جيل دولوز، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، ص. 
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ففي منطق احملادثة، تستبدل اجلهويات     "ها،  حـسب قوة احلجة أو ضعف     ، من متثالت وقرارات غري حمسومة، ترتب       )∗(تفرزه اللغة، ومثاهلا الشعر   إن الـصحيح خاضع لنقاش وحمادثة بني آراء خمتلفة، ومرهون مبا            ، الضروري )التناقض(غري املمكن : (Modalités logiques)املنطقـية   اخلاطئ، وإمنا تضع الصحيح يف     /ضمن تراتبية ال تعبر عن ثنائية الصحيح      قية اليت حترك الصحيح والصادق     ، هذه اجلهويات الالمنط   )1("تـضعفه حتـدد بطريقة شكلية كيف ميكن للحجة أن تدعم اإلدعاء بالصدق أو            ، تستبدل جبهويات أخرى    )نفي االستحالة (، املمكن   )اسـتحالة النفي  ( الفكـرية اجلديـدة، أي السفسطائية، كرست نفسها لتفسري األبيات          ميكن االدعاء أن احلركة    "السفـسطائي خـشيةَ احلقد واحلسد، وذا        لقـد اعتبـرت السفسطائية الشعر أول خطاٍب تخفى حتته الفن            .)∗(الشعر والذي اعتربه مكوناً طبيعياً وخاصية إنسانيةسب نظرة أرسطو إىل     ح )2("فمستحيلٌ مقنع أفضلُ من ممكٍن غري مقنعٍ      "شـعري مبا للشعر من إمكانات لغوية تسمح بتجويز تلك اجلهويات،           هذا الفضاء هو فضاء    ) حسب قوة احلجة واإلقناع   (فـضاء تراتبــي     
 .بالتفصيل في الفصل الالحقوظائف اللغة الشعرية المجازية واالستعارية في الحجاجية، وهذا ما سنعالجه          األسـلوب الشعري كتنميق وزخرفة ومبالغة، وإنما كمثال لإلقناع من خالل           يصبغ على  إن ارتـباط الـبالغة بالشعر ليس ارتباطا أسلوبياً بالمعنى الذي             )∗(                              

(1) Jürgen Habermas, Logique des sciences sociales et autres essais,  

 trad. Rainer Rochlitz, PUF, Paris, 1987, p. 309. )(2 Aristote, op. cit., p. 127. )∗(      الطبيعي التمـثل التـي يـستعين بهـا في خطواته األولى، داخل محيطه            ومـيل نحو االستمتاع بتمثالتهم وبهذا يختلف اإلنسان عن الحيوان بخاصية           منذ طفولتهم، لهم ميل طبيعي نحو التمثل       : البشر: "لقـد الحـظ أرسطو أن  ."
(Aristote, op. cit., p. 43). 
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كيف ميكن أن يبدو املرء     "يف لغـة الشعر، إذن، حيصل تربير         .يصبغونه عليها من آراء يتفقون عليها حيناً ويتراجعون عنها حيناً آخر واملفارقـات أي نقل احلقيقة حسب قائليها وحسب ما          تالتعارضـا الـشعرية تـستطيع أن تـتحمل ذلك، فهي بذلك منوذج مثايل لنقل             للغة قيمته وتتبدى اآلراء املختلفة دون أن يعترضها مبدأ التناقض، ألن ا          ، وإمنا الشعر مثالٌ لعرض احلقيقة، حيث يربز احملتمل ويأخذ          )بالغـي (وقـد ظهـر أن هـذا التفسري قد حول الشعر إىل نثر أي إىل خطاب                ، )1("شعرية املشهورة، وجعلها مناذجاً وأمثلة تربوية بإضفاء املعىن عليها        ال شرط حقيقة  "مـرتبطة باخلطاب وملفوظات اللغة باألساس، أي أن         ق حوهلا هي حقيقة    حـسب جورجياس، فإن احلقيقة اليت يتم االتفا        )3("فن اخلطابة يرتبط أساساً باخلطابات وحقيقتها"واالتفاق، ومبا أن تتـضمن علـى شرط صدقها وصحتها، بل هي معروضة لإلمجاع           لـيس مـن شروط احلقيقة إال إذا حصل اتفاق بشأنه، فاحلقيقة ال             ، وبذلك فإن الصدق    )2("ما يقول بالشيئني معاً   متـسقاً مع ذاته حين     وأن تؤدي تلك   (..) امللفـوظات هو االتفاق االفتراضي لآلخرين        ، وذا املعىن   )4("احلقـيقة إىل إمجاع وتوافق عقالين حول ما تقوله        
                              

(1) Gadamer, Rhétorique, Herméneutique et critique de l'idéologie,  

 op. cit., p. 127. )2(  127أفالطون، المرجع السابق، ص. 

(3) Platon, Protagoras ou les sophistes, Gorgias ou sur la rhétorique,  
 trad. du grec, lion Robin, Gallimard, Paris, 1980, pp. 145-146. 

(4) Habermas, Logique des sciences sociales, op. cit., p. 285. 

ذلك االدعاء بالصدق المصاحب    : "وقـد عـرف هابرماس الحقيقة بما يلي       (  ـ      ويكـون ملفـوظٌ ما صحيحاً عندما يكون        (..) ألفعـال الكـالم المـتحققة        عبعلّالً       اإلدعـاء بالـصدق المر عنه بواسطة أفعال الكالم م(Justifiée) ، )Habermas, op. cit., p. 283.( 
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يف فضاء لغة شعرية    ) الصحيح احملتمل (تـريد البالغة عرض احلقيقة       بشرط ) اجلميل(بالشعر ) الصحيح(وعلى هذا األساس ترتبط احلقيقة حنو إمكانية التحقق من خالل اإلقناع،      ) الكذب(جيه املستحيل   وتو لتمثل احلقيقة من جهة، واملكان     " الطبيعي"اللغة الشعرية هي املكان      لقـد بيـنت الـبالغة، من خالل اخلطاب السفسطائي، أن            .مبدأ االتفاق واإلمجاع ـ  ـ        إىل تـدمري الـنموذج امليتافيزيقـي للحقـيقة كادعـاء بالتطابق             وحـده أن يقـدم احلقـيقة دون مشاركة اآلخرين، وهذا ما أدى              ميكـنها أن تـتوافق وتلتقي من جهة أخرى، إذ ال ميكن لإلنسان              ذي ميكـن أن جتـتمع فيه اآلراء املتعارضة حول احلقيقة حيث            ال . سفة، وسيكون الرأي احلياةَ املتجددة للمفهوم والفل      )اإلبـستيمي (انفـالت احلقـيقة مـن التحنـيط املفاهيمـي الذي ميارسه العلم           إن ارتباط اخلطابة باجلمال، من خالل اللغة الشعرية، إمنا يعين           .السفسطائينيونجمـع علـيه، بـل هـي االتفاق نفسه واإلمجاع نفسه حسب              يقة ليـست ما نتفق حوله      واملعـرفة املطلقـة بالوجـود، واحلق ، اجلمال واخلري مها    (..)فـإن الفلـسفة اليونانية هي حلظة اجلمال         العقول مها اللذان سيحددان الفلسفة كوظيفة للحياة املتغرية، هكذا         اجلمال يف الطبيعة، واخلري يف     "ولـذلك، وكمـا يرى دولوز، فإن         ، وألنه ال يوجد    )1("الوظائـف اليت يكون الرأي قيمة احلقيقة فيها          لقيم اجلمال واخلري، فتحديد الصدق فيهما والصحة هو جمرد         منطق  .رأي

 .153ص  جـيل دولـوز، فيلـيكس غـتاري، مـا هـي الفلـسفة؟ مـرجع سابق،                  )1(                              
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، فمن خالل مبحث القيم     )1("م األكثر غموضاً والتباساً يف فكرنا     املفاهيالقـيم الكونية، واليت نعتربها أدوات لإلقناع بامتياز، حمددة من خالل           أن ) عندما نعرف (لن نندهش   "، إذ إننا    )∗(املعياري للقيم داخل اخلطاب   وعلـى هذا األساس أعاد بربملان تأسيس البالغة بناء على الطابع            ن يف  واللذان حاوال اختزال احلقيقة يف العبارية والصورية، لكنهما يفشال        مـع الـنحو املُستعاد يف علم اللغة احلديث واجلدل املستعاد يف املنطق،             إىل الواجهة، بعد أن كانت قد فقدت مكانتها باملقارنة        )∗(عادت البالغة  طلب احلقيقة وصار بطالً للمحتمل بدفاعه عن الوضوح املتعلق بالعقل          افع األول، منذ القدم، عن     الـذي تبقّى للفكر النظري للفهم، فهو املد       فن اخلطابة هو البديل الوحيد     "وعلى هذا األساس رأى غادمري أن        .والرأي والشبيه باحلق واحملتملخـالل الـربهان والـيقني، الصحيح والصادق، بل من خالل القناعة         ، واليت ال تتحدد من     ..اسـتيعاب قيم اجلميل واخلير والعادل والشرعي      
لما كانت البالغة تعنى في المقام األول بالوصف       "لقـد الحـظ فان دايك أنه         )∗(                               فان دايك، علم   . أ(،  .."ديثة لعلم اللغة وعلم األسلوب    أخرى في التطورات الح   النحو دوراً جد جوهري دائماً، ونلقى هذه الخاصية البراغماتية للبالغة تارة           أو المؤثر، إزاء الكالم الصحيح الذي كان موضوع علم         " الجيد"إلـى الكالم    اللغوي واالتصال، حيث تلعب الخاصية المعيارية التي توجه في حقيقة األمر     سرعة أشكال بديلة لالستعمال لفن القول فقد برزت على وجه ال     ) المعـياري ( سعيد حسن بحيري، دار    : الـنص، مـدخل متداخل االختصاصات، ترجمة        ).22، ص 2001، 1القاهرة للكتاب، القاهرة، ط 

(1) Perelman, Tyteca, Traité de l’argumentation, op. cit., p. 188. )∗(        ولج من طرف مبحث قديم،               ال "، أنه   "اإلمبراطورية البالغية "تابه  كمـا الحظ بيرلمان أيضاً، في مقدمة كم وأن ما نبحث عنه كان قد عومهجور هو البالغةيـوجد منطق للقي منسي." 

Cf. Perelman, “L'Empire rhétorique”, op. cit., p. 09. 



43 

ياً وعملياً، لكنه يتجاوز قوالب العلم والتفكري املنطقي وينخرط         معرففـضاء أعم من فضاء الصحيح، هو فضاء اجلميل، ألنه فضاء فاعلٌ            اإلمـرباطورية البالغية بفهم مجايل وعملي، حيث تتبدى احلقيقة يف          إن ظهـور هذه احلدود اجلديدة للعقالنية إمنا يستوعب ضمن           .)2("إصالحهنفـصله عـن هـذه األشياء اجلميلة دون أن نفسدها بشكل ال ميكن              ستطيع أن  وبـشكل عـام بكلّ ما يضفي قيمة على احلياة، حبيث لن ن            الالمنطقـي ارتباطاً وثيقاً بعمق االنفعاالت، بعمق اللغة والفن والدين،          الالمنطقي ضروري لإلنسان وأنه ينجم عنه خري عميم، يرتبط         "الطابع  دلـيالً علـى اشتغاهلا، إا تعمل داخل التباس القيم وغموضها، وهذا             أن تقدم   فالـبالغة تشتغل دون أن يكون هلا مسار منطقي ودون          .دون أن يفهم، الفاعل دون أن يعرف، واملُغير دون أن يظهرالطابـع العقالين ليشمل املستبعد والغامض، امللتبس واملستشعر، املؤِثر         الـبالغة اجلديدة هي من أعطى للعقل العام خصائصه احلقيقية، بتوسيع           ذا املعىن فإن   ، و )1("يتكـيف معهـا، فوجود فن اخلطابة ال حدود له         لتشمل كل اكتشاف يتوصل إليه حبثٌ ما، فتفرض نفسها عليه وجتعله           مهمـا كان هذا التقدم عظيماً، بل هي على العكس من ذلك تتوسع             اإلمـرباطورية الواسعة من القناعات واآلراء مل تتقلص مع تقدم العلوم           قناع وحدود هلما، وهذه    هلمـا، كمـا هـي أهداف لفن اخلطابة واإل         واإلفهـام دون شرط تقدمي الدليل، كأهداٍف للفهم والتأويل وحدود          العام مقابل الضرورة العلمية، ضرورة الربهان واليقني، معلناً عن اإلقناع          
                              

(1) Gadamer, Rhétorique, herméneutique.., in: L'art de comprendre,  

 op. cit., p. 128. )2(  35نيتشه، إنسان مفرط في إنسانيته،مرجع سابق، ص. 
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ـ العملية، إا أحكام وقيم ختتفي وتتوارى وراء اجلدران املُتكلسة اليت          بـناء القـناعات واآلراء اليت تعطي لنتائج العقالنية العلمية قيمتها           يف رؤيـة شاملة للعامل ويشارك يف فعاليات العقل العامة ويتدخل يف           ضعها والتأثري يف حياة اإلنسان، رد أنه مل يستطيع أن تستوعبها وخت          الطابـع املنغلق للعقل الذي كثرياً ما يقصي ظواهر يف غاية األمهية            الالمتناهية على اإلبداع واالبتكار، لذلك فالعقالنية عليها أن تتجاوز العقل وحتويله إىل جمرد قواعد شكلية عاجزة على إثارة قدرة اإلنسان  العقل األدايت يف جماالت مغايرة يؤدي إىل إمخاد روح املغامرة داخل          إسقاط مظاهر العقالنية العلمية وتقنيات     "وهلـذا فالعمل على      .إخضاعه ملبادئ العقلمعتـرباً مـا يقع خارج هذه احلدود غري عقالين وال ميكن تعقله أو              ع مـن خالهلا العقل العلمي حدوداً لإلنسانية نفسها كحياة،          وض  .موجوداًالعقالنية اليت يستند إليها فيوصف بالالمعقول وغري املنطقي مع كونه خاصـية أساسية للفعل الذي يقدم صورة معكوسة عن املرتكزات          االسـتهجان والطفـرة اللـذان يتحوالن مع حركية اتمعات إىل           املقـوالت املنطقية وبني الفعل كممارسة تتسم بطابع        لألفكـار و  مقـصياً من دائرة العقالنية كلَّ فكرة غري متجانسة مع النسق العام            مـسار األفكـار داخله كقضايا منطقية تتميز بالتناسق والتجانس          املـستوعب منطقياً بني العقل والفعل، أي بني جهاز نظري يحدد           ، وعليه فإن أمهية البالغة تظهر يف الفرق غري         )1("لقوالـبه اجلاهـزة   

ــفة  )1(                               ــسفة الواص ــسين، الفل ــزاوي الح ــر  : ال ــكال التعبي ــة ألش  .119ص  ، 2002فـي الخطـاب الفلـسفي المعاصـر، مركز الكتاب للنشر، القاهرة              مقارب
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رمزي، هذه املنطقة   اسـترجاعه اصـطناعياً كما هو الشأن يف املنطق ال         دون أن تـرتبط به بشكل ميكن استنباطه أو االستدالل عليه أو ميكن             ومتارس سلطتها يف توجيه الفعل      )∗(خـارج حـدود املقوالت العقالنية     الوعـي بـني العقل والفعل، جيعلنا نتساءل عن املرتكزات اليت توجد            ة أنطولوجية غري مستوعبة داخل     إن ظهـور هـذا الفرق كمساف       كون إال داخل اللغة،    إن املقاربـات الـشمولية ملبحث القيم ال ت         .والعادل والفاضلحلـياة القـيم بإعطـاء احلقيقة قيماً أخرى كاجلميل واخلير والشرعي            والـصحيح واخلاطـئ، وهذا ما يدفع إىل البحث عن مقاربات مشولية            بالنـسبة للعقالنية من خالل مقوالا األساسية حول الصدق والكذب          يبدو أمراً مستحيالً   مـتابعة هـذا التغير القيمي واحتوائه ضمن قوالب          ، ومن هذا املنطلق يظهر بأن      )1("فهي ال تشكل نسقاً مكتمالً ومتجانساً     حـسب األزمنة واألمكنة االجتماعية، حىت داخل اجلماعة املتجانسة،         فالفعل موجه بواسطة قيم تتغري     "املهجـورة واملقصاة هي منطقة القيم،        طابع اللغة الشمويل يتوافق مع اتساع      "، كما أن    )2("ممكـنة دون لغـة    كليانية العقل هي اللغة وأن الكليانية احلقيقية للعقل ليست         "باعتبار أن    وذا فإن البالغة، من خالل الطابع الشمويل للغة، تتسع         . )3("الـبالغة 
 .2( Zoran Jankovic, Au delà du signe, op. cit., p. 61. )3( Gadamer, Rhétorique, Herméneutique, op. cit., p. 125( .Robert Blanche, op. cit., p. 226 )1( .حلول للمسائل التي يعجز العدد الحقيقي وحده عن حلهافي األعداد المركبة إليجاد    ) ت( مثال إلى اعتماد العدد التخيلي       تالرياضـيا مهجـورة ومنـسية، تتمظهـر فـي اللغة وتتسرب في الخطاب، فقد لجأت              الالوعـي، الـالإرادي والالمعقول، ولكنه يشير إلى مناطق عقالنية ولكنها           إلى إن وجـود مرتكـزات خارج حدود المقوالت العقالنية ال يعني اإلشارة              )∗(                              
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، وهذا ما   "ذاايف  "معطاة للوعي وغري مكتملة أو متحجرة أو منكشفة         فإن املواضيع ليست   "وهلـذا، وإذا قلنا مبفاهيم الفلسفة النقدية،         .الوعي نفسه باعتبارها مواضيع متعذرة على احلجز واالختزالة واليت تظِهر استقالليتها عن     إمرباطوريتها لتشمل مناطق الوعي املتباعد     فوياً ومستقالً عن   جيعـل العالقة بني التمثل واملوضوع تفترض فعالً ع         وحيزاً غري حمدد بذاته، حامالً لكلّ      "ومـستقالً، بوصفها خطاباً طبيعياً      والقيمـي كأماكن جديدة للحقيقة جاعلةً من فاعلية اللغة فعالً عفوياً           ، مما يعين أن البالغة تطمح إىل الكليانية اليت حتتوي املعياري       )1("الوعـي  ميكن استثماره داخل البالغة،    القيمـي األكثر اتساعاً يف اللغة وهو ما         االختزايل يف جوهره، بل تتحدد يف فضاء مجايل، اجلمايل بوصفه اال           لكـن هـذه الكليانية ال تتحدد كفضاء منطقي، وكيف له ذلك وهو             ، )2("ألن كلّ شيء حيتل مكانه ضمن جمال الفهم الذي نتحرك فيه مجيعاً        للغة فقط، وإمنا كلّ شيء بإطالق،      شيء، ليس للثقافة املنقولة بواسطة ا      فكرة جورجياس يف جعل النثر أكثر مجاالً من الشعر         "ومن هنا كانت     إلعـادة صياغة العقل، صياغة تسمح له بالتعرف على إمكاناته الكامنة           إن عـودة البالغة إىل البحث الفلسفي املعاصر إمنا هي مشروع            .احلقيقة اليت حتددها األوضاع النموذجية كما حددها أرسطو الفعل وليست   بـواقعه العملـي املوسع الذي يشمل القيم الدافعة إىل         يـستهدف االتفاق كقيمة للحقيقة تستعيد الصحيح مجالياً، أي بربطه          ، من أجل بناء خطاب     )3(" ويف جعـل اخلطابـة يف خدمة اجلميل        (..)
                              

(1) Ernest Cassirer, La philosophie des formes symboliques, 2, la  

 pensé mythique trad. Jean Lacoste, éd., Minuit, Paris, 1972, p. 49. 

(2) Gadamer, Rhétorique, herméneutique.., op. cit., p. 129. 

(3) Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit., p. 18. 
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 تتجلى إال من خالل نشاط اللغة، فإن ، فإذا كانت احلقيقة ال )2("اللغـة فكـرة أـم يفهمـون العامل، أو ال يفهمونه أبداً، وحتدث أيضاً يف              مـن وراء ظهر اللغة، بل من وراء ظهر أولئك الذين يطورون بأنفسهم        فاحلقيقة ال حتدث   "إمنا هي معطاة بذاا يف اللغة وهي مصدر احلقيقة،          ، إن هذه البؤرة اليت تعطي التفكري )1("يدفع أكثر إىل التفكري ويمكِّن منه    ما هو حبوزا، وما هو حبوزا إمنا هو ما تكُونه هي ذاا، أي من ذاته               مطلقـاً على متثلنا هلا، بل إا تعطي التفكري وتمكِّن منه، وال تعطي إال              خـالل إعمال الفكر، وهي ليست أبداً من صنعنا، كما أا ال تتأسس             كي نلتفت إليها من    الـتفكري، إـا تتحدث لنا عن حركتها اخلاصة          فالبؤرة األشد توتراً هي ما يمكِّن من       "كـبؤرة توتـر، بتعبري هيدغر،       خارجه، أي أا تبحث عما يبعث على التفكري        ) الربهان(يقصيها العلم   والـبالغة إمنـا تريد جتاوز هذه احلدود، وضم مناطق الوعي اليت         .واعد خارج حدود العقلاالستعانة ذه القالعلـم أنـشأت مـناطق حمدودة للوعي وجعلت ما يفكَّر فيه بدون             وأدى إىل تراجع نشاط التفكري فيها وهذا ألن هذه القواعد اليت وضعها            سـحب هـذه القواعد إىل اللغة كذلك، مما أضعف طاقتها اإلبداعية            للمعـرفة وليس من سبيٍل للبحث عن املعرفة بغريها، وقد متّ           املنـتجة   والـيت ترزح حتت وطأة التعسف العلمي الذي يدعي اكتمال القواعد           
                              

، 1الهـادي مفـتاح، المركـز الثقافي العربـي، بيروت، الدار البيضاء، ط             محمد سبيال وعبد :  الوجود، ترجمة- الحقيقية -مـارتن هيدغـر، التقنـية      (1)
 .190-189، ص 1995

(2) Gadamer, Rhétorique, Herméneutique.., op. cit., p. 138. 

يقول .  هبرماس ويأتـي حـديث غادمير عن دور اللغة في سياق رده على              .(Ibid., 137)". اختزالها إلى لعبة لغويةبأيـة عاطفـة يدافـع هبرماس عن العلوم التجريبية ضد عملية            : "غادميـر 
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، )كاللسانيات(بوصفها وسيلة لالتصال أو نسقاً ميكن إخضاعه إىل العلم          إن قـيمة احلقـيقة يف البالغة مرتبطة، إذن، جبمالية اللغة، ليس             .قراءة بالغية للحقيقةالبحث عنها ال يكون إال بتوسل مسالكها وتشعباا، وذا نكون أمام            امللفوظات وحدها ميكنها أن تكون صحيحة أو       "القـضايا، ومـنه فـإن       املسار يف حساٍب رمزي خارج اللغة، كما يفعل املنطق الرمزي وحساب            خـرط احلقيقة يف مسار امللفوظات ولكن دون اختزال معرفة هذا           تن .فإن قيميت الصحيح واخلاطئ ستندرجان ضمن الصريورة اللغوية، وعلى هذا   )1("إال يف نفـسها، وذا املعىن ميكننا أن نقول عنها طبيعية          فاللغة ال حتيل إال إىل ذاا وال يتم جتاوزها         "غـادمري ومن قبله هيدغر،      ارها ملَكة طبيعية وصورةً وفضاًء وعاملاً، كما أحلّ على ذلك          بـل باعتب   أو ما خيرج عن    ) الصحيح(، أي مبا يتوافق مع طبيعة اللغة ذاا         )2("خاطـئة   )∗(ليانالطبيعـية يف حتـصيل احلقيقة، ومنه كانت البالغة، حسب كونتي          كالمـاً جيداً، أي الدفع باللغة على تراتبية داخلية لتخِرج أجود إمكاناا            وهلـذا فإن البالغة هي إصالح هذا اخلطأ والدفع بالكالم الصحيح ليكون            ، )اخلاطئ(بيعي للغة مبا هي ملَكة لالقتراب من الفهم والتعليل          املـسار الط  
Quintilien  ،"     ا الصحيح واخلاطئ بل هي             ، لكنها ليست علماً اصطناعياً )3("هـي علـم الكالم اجليد معطى "يـضع القـوالب اجلاهـزة ليكيل  .الفضاء الطبيعي، فضاء اجلميل وذا تلتقي البالغة مع اللغة يف )4("طبيعي

                              
(1) Jean Hyppolite, Logique et existence, op. cit., p. 38. 

(2) Habermas, Logique des sciences sociales, op. cit., p. 317. )∗(  من القرن األول الميالديخطيب روماني. 

(3) Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique, op. cit., p. 09. 

(4) Ibid., p. 10. 
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تطور منهجياً ملكة   "إـا تـولد نفسها بنفسها، والبالغة ذا الدور          وذلك بواسطة اللغة نفسها كإمكانية مفتوحة، ألن اللغة ال حدود هلا،           قيقة، إن دور الـبالغة يكمن يف إجياد املنافذ اللغوية إىل عمق احل             ".قناعة"واختالفاته كآراء وقناعات، فاإلنسان ، وتدفع بالبعد اإلنساين يف احلقيقة إىل الظهور بكل تناقضاته          )1("طبيعية

 :لبالغة واألسلوبيةا. 3.1
فالتجربة البالغية تطلعنا على    "معرفية حول التعامل مع اللغة كخطاب،       ، فارتباطها األساسي باللغة جيعلها تقدم جتربة       "اخلطابة"الـصحيح أي    لقد كان هدف البالغة القدمية هو تعليم الطرق الصحيحة للقول           ووجهة النظر املعيارية للبالغة القدمية تعلّمنا      "اخلطـاب وصورة لفحواه     ونظـراً لطابعهـا املعياري، طريق إىل شكل لغوي خمصوص هو حمل             طريق إىل احلقيقة، كما يتم تصورها من خالل نشاط اللغة، فإا أيضاً،            ه التجربة هي   ، وإذا كانت هذ   )2("العالقـة بـني الذات املتكلمة واللغة       ب أن  ، وذا فإن للبالغة أثر أسلوبـي جي      )3("كـيف جيب أن نكتب     ، )4("اللغـة هو طريقة التعبري عن الفكر بواسطة الكلمات واإلنشاءات         طريقة الفعل، ويف   "إن األسلوب هو عنصر يف بناء البالغة، مبا هو           .يكون داخل دائرة مقاربة اخلطاب البالغة هي نسق من األشكال     " أن   Genetteوقـد اعتـرب جينـيت       

                              
(1) Habermas, op. cit., p. 240. 

(2) Habermas, Logique des sciences sociales, op. cit., p. 243. 

(3) Georges Mounin, Clefs pour la linguistique, éditions Seghers,  

 Paris, 1971, p. 151. 

(4) Pierre Guiraud et Pierre Kuentz, La stylistique, éd., Klinckseick,  

 Paris, 1978; p. 03. 
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البالغة اختفت، كمادة تعليمية وجزٍء من املعرفة، منذ اية         "برتيون أن   تارخيياً، احنساراً لدور البالغة وأمهيتها داخل النشاط املعريف، فقد الحظ           يشكّل، "stylistique"سلوبية ، فاالرتباط بني البالغة واأل   )1("التعـبريية  إىل قسم  " قسم البالغة "، حيث تغير    1902ا سنة   البالغة رمسياً يف فرنس    واختفى اسم   (..)، يف كل املناهج الدراسية واجلامعية       التاسع عشر القرن   لوناً، وزخرفة "الـتداويل يف تعليميـتها وانغالقها على اخلطاب بوصفه       ويفسر الغياب الطويل ملبحث البالغة بتالشي البعد       . )2(""تاريخ األدب "
ornementت األسل    .، أي بوصفه شكالً أسلوبياً)3(" وليس كأداة عقلية لإلقناعديتسم وتأسست كمبحث مستقل له أهدافه وغاياته، لكن ارتباطها بالبالغة          وبية كانـزياح علمي وأدبـي ملبحث البالغة،      لقـد ب ألنه، ،  "اإلمرباطورية البالغية "بالطابـع اجلديل مما يبقيها ضمن حدود         ، )4(")كل أسلوبية تؤول إىل بالغة    " فإن   ،Mouninوكما الحظ مونان     الشكل " عند حدود رسم الشكل اخلطاب، إذ إن         فاألسلوب ال ينتهي   وخالل "، بأنه "البالغة باألسلوبية"علوم اللغة، ويف مادة جيمعان فيها لقد الحظ ديكرو وتودوروف، يف معجمهما املوسوعي حول         .يف القيمة التداولية للشكل اخلطابـياخلطاب، تصبح أثراً هلذا الشكل، لكن الفروق الناشئة بينها إمنا حتصل           ، كما أن البالغة، كجانب تأثريي من       )5("حقـيقة مبنية بواسطة التعبري     وقد (..) العـشرين قرٍن املاضية، مرت البالغة بتعديالت جوهرية         

                              
(1) Ibid., p. 121. 
(2) Philipe Breton, L'argumentation dans la communication, éd.,  

 Casbah, Alger, 1998, p. 09. 
(3) Breton, op. cit., p. 10. 
(4) Mounin, op. cit., p. 152. 
(5) Jean Cohen, Structure du langage poétique, éd., Flammarion,  

 Paris, 1966, p. 28. 
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، )1("يف اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين       ) األسـلوبية (أصبحت األسلوبية الوريثَ املباشر للبالغة، وليس مصادفةً أن تتكون ، وذا  (..)تكـن البالغة سوى عملية إحصاء لألشكال األسلوبية          فلم ،، أما يف القرنني الثامن عشر والتاسع عشر"elocuto"لألسلوب اإلقـناع بـل كيفـية بناء خطاب مجيل، أي أا اختِزلت إىل فن              فقـدت جانـبها الـتداويل املباشر، فلم تكن غايتها تدريس كيفية       التحول التطوري للبالغة، من اخلطابة إىل      وميكـن النظـر إىل هذا        ، أي بالتحايل على    )2("باملخادعة املوجودة يف اللغة   "شكلياً مرتبطاً   ، باعتبارها قد فقدت طابعها التأثريي وأصبحت هيكالً        كاحنطاط -أ  :األسلوبية، من زاويتني نظرية األسلوب  "وـذا املعىن ميكن القول مع هينريش بليث أن           .أكثر من غريهالى هذا األساس تتجه األسلوبية إىل اخلطابات األدبية        معـرفياً، وع   اخلطـاب دون أن يكون هلذه األشكال أثراً عملياً أو    )∗(أشـكال  تتعارض مع البالغة اليت تسعى إىل اإلقناع       ) أو التأثري (الزاهدة يف األثر    
                              

(1) Ducrot, Todorov, Dictionnaire encycl. des sciences du langage,  
 op. cit., pp. 100-101. 

(2) Guiraud et Kuentz, La stylistique, op. cit., p. 123. )∗(      ف جينيت األشكالعـريFigures   ا يجعلها             طرق الكالم في اختالفها عن طرق      " بأنهار عن عمق الفكرة نفسها             أخـرى، بواسطة تعديٍل خاص يختزل كل شكل في نوٍع معزول ممدون تعديل خاصأكثر حياة وتميزاً وإبهاراً من طرق الكالم التي تعب ."(Guiraud, La stylistique, op. cit., p. 121). 

 Marc Bon homme, “Les): (ينظر. ) "التعبيرية في عالقتها باللغة الموحدةحـيث الموضوع هو دراسة األسلوب وتقنيات اإلقناع، فالشكل يعالَج ضمن           أنه، ومنذ اليونان القديمة، ارتبط مفهوم الشكل بالبالغة،        "وقـد الحظ بونوم      
figures clés du discours”, Seuil, Paris, 1998, p. 06. 
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، حيث صاحب احنطاط البالغة اخنفاض يف       )1("عـن طريق االحتجاج    مـاً، ويكاد يكون كلياً، ما نسميه       الـثاين يـشغل جانـباً مه      الثاين اليت تتراكب يف اللغة الواصفة يف النحو واملعاجم، هذا الرمز           اعـتقاٍد ما لدى السامع، إا تنـزع إىل تأسيس نوع من الرمز            األصـل كحيلة، تريد من خالل نوٍع من الفعل السببـي إنتاج           املناورة األسلوبية ميكن فهمها يف     "بر عنه ديكرو بقوله إن      مـا ع  ومتايزه، إمنا هي مناورة أسلوبية تؤول يف النهاية إىل بالغة، وهذا           ذات فعالـية منـِتجة داخل اللغة، أي أن حركة الشكل وتباعده            فاألسلوبية ذا الشكل تعبر عن لعبة الفروق الشكلية وهي فروق          ، )2("، وتلك هي مفارقة البالغة    )البالغة(موجـود يف االستخدام      وهذا الفرق   الشكل كفرٍق بالنسبة لالستخدام،   "اإلقناعي، باعتبار   هي بالغة األشكال يف استخدامها للفروق الشكلية إلنتاج الفعل         ، فالبالغة ليست إال أسلوبية تأثريية، واألسلوبية       متفصل و كتالزم -ب  .كملَكة للفعل والتأثري القيمي للخطاب نفسه، وتعثر للغة يف إجناز فعاليتها األساسية          الطابـع  ـ "  .)∗(بالغة عرب حركة الشكل، وذا يتفق ديكرو مع مونان يف مآل األسلوبية إىل          )3("ةبالغ

 .19، ص 1999محمد العمري، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت : ترجمةهنـريش بلـيث، الـبالغة واألسلوبية، نحو نموذج سيميائي لتحليل النص،             )1(                              

(2) Guiraud et Kuentz, La stylistique, op. cit.,, p. 121. 

(3) Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, Principes de sémantique  
 linguistique, éd., Hermann, Paris, 1991, p. 16. )∗( دها ماريتي، وهيويمكن أن نحصي بعضاً من األشكال البالغية، كما عد: 

 .شكل بالغي يحول األفكار والمشاعر إلى صيغ حوارية: Dialogisme -أ  

 .حدد من خالله االعتراضات وإحصائهاشكل بالغي ن: Hypophore -ب  
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ـ "هـي   األساسي للخطاب يف التأثري، ألن التأثري حمايثٌ لألسلوب نفسه، وتلك          إن املـناورة األسلوبية ليست انـزياحاً خطابياً يبتعد عن الدور            .فكري والكالمعملييت التماهيـتها وخاصية من خصائصها اجلوهرية واليت يمن من خالهلا على           األسـلوبـي الذي متارس فيه مناوراا ونشاطها اللعبـي كجزء من          أن اللغـة ال تنفـصل عـن فعـِل تـشكّلها وطرق تعبريها وإطارها              ، أي  )1("نستطيع أن نقول إن اللغة نفسها هي نتيجة فنون بالغية حمضة           حيث  ال توجد طبيعة غري بالغية للغة،     "وـذا ميكـن القول إنه        .التصاقها بطبيعة اللغة نفسهااألشـكال املختلفة للغة، فهي يمن على اخلطاب الطبيعي من خالل           الفـروق الـشكلية واألسلوبية ومتلونة بصبغة احلدود اليت تفصل بني           ، فالبالغة متجلية بدرجات يف    "جينيت"بتعبري  " ة البالغة مفارق

                                                                                                
ــل أو    : Anaphore -ج   ــى رأس الجم ــسها عل ــة نف ــرار الكلم  .بعضها تك

شـكل بالغـي استباقي، يتم من خالله توقع االعتراضات          : Prolepse -د     .ودحضها مسبقاً

 .شكل بالغي يعبر عن التشكيك واالرتياب: Aporie -هـ  

 .التشكيك والمنازعة إلعطاء مزيد من القوة لما نريد اإلقناع بهلى ربط ما من شأنه أن يساهم في        شـكل بالغـي يهدف إ     : Epitrope -و   

 .متظاهرين بإهماله والتغاضي عنه، بغرض المناورة اإلقناعيةشكل بالغي يتم من خالله تركيز االنتباه على موضوع ما،      : Paralipse -ز   

 . فقرةتكرار الكلمة آخر كل جملة أو: Epiphore -ح  

 .التورية، أي تكرار الكلمة نفسها، بمعنيين مختلفين: Diaphore -ط  

  ,Angèle Kremer, Marietti, “Nietzsche et rhétorique”, PUF: أنظـر  

 Paris, 1992, pp. 138-139. 

(1) Ibid., p. 113. 
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ظة االستقبال نفسها ال تكـون اللغـة إال بدرجة التأثري اليت تبدأ من حل   التصنيع يف التعبري والتشكيل، فعلَ التأثري واإلقناع، بل أمكننا القول إنه           ، غري أا تستجمع، مع فعل      )∗(حديهما، كما هو احلال يف مثال الشعر      كمـا أا ال تنغلق على التشكل والتعبري، وإنْ كانت تقف عند             املتعة، (ال حتـصل إال بـشيٍء من التأثري، مثّ إىل حلظة العمل باخلطاب               كدرجة دنيا يف تأثري اخلطاب، إىل حلظة الفهم اليت          )..قراءة، استماع ( كلَّ نٍص هو بشكٍل ما     "فإن   وـذا الشكل، وكما يرى بليث،      .)..املعرفة، اختاذ املواقف، تشكيل اآلراء األول بدون  ففي النموذج البالغي للتواصل حيتل متلقي اخلطاب املقام          (..)القارئ وجنعله تابعاً ملقصدية األثر      /ننظر، مبدئياً، إىل النص املستمع    للفهم النصي مرجعه التأثري، وعندما نفكر حسب املفاهيم البالغية فإننا           أنه ميتلك وظيفة تأثريية، وذا االعتبار فالبالغة متثل منهجاً          أي" بالغة" ، وذا تفتح البالغة جمال الترابط بني النص والفعل، بني اللغة           )1("منازع
ـ يـصعب الفـصل، إال منهجياً، بين البالغة والشعرية، كما الحظنا في بداية              )∗(                               هاء باألشياء  األقاويـل دون غيرها تجمل وتزين وتفخَّم ويجعل لها رونق وب          ولذلك صارت  (..) يـستنهض لفعل شيء ما باستقراٍر إليه واستدراٍج نحوه          تُـستعمل األقاويل الشعرية في مخاطبة إنسان       "فقـد رأى الفارابــي أنـه        صل، إذ إن التصنيع اللغوي إنما يخلص في الشعر إلى التأثير والتفعيل،            الف  ).27ص  الفارابـي، إحصاء العلوم، مرجع سابق،     ".(التـي ذُكـرت في علم المنطق      

، ويتعلق األمر   "صور األسلوب "للـنص أيضاً، ويعرف جزء منها تحت اسم         األبنية البالغية للنص ذات عالقة وثيقة باألبنية األسلوبية "ورأى فان دايك أن   دة، تبدو كأنها لغوية غير أن مقوالتها ليست        هنا أيضاً بأبنية أو عمليات محد      إلخ، ليست  .. مثال لصوت وكلمة ومعنى   " التكرار"نحـوية أو لغوية، فمقولة       مدخل متداخل  : فان دايك، علم النص   : أنظر".(فـي األسـاس مقـولة لغوية        .24هينريش بليث، البالغة واألسلوبية، مرجع سابق، ص  )1( ).21االختصاصات، مرجع سابق، ص 
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فهم النص هو تطبيقه    "له باألساس، وذا يرى غادمري أن       " كرأي ملِزم "وأفعاهلـا، بـدءاً بـتفاعل املؤلف مع نصه واألثر املنعكس للنص عليه              قابلية ألن يتحول إىل    ومنه فكلُّ نص ميتلك ال     ،)1("على أنفسنا باألساس   ، العالقة  " النص إىل الفعل   من"وقـد بين ريكور، يف مؤلفه األساسي         .إىل فعل، أمكَن القول حينها إن البالغة هي قوة اللغة وجوهرهافإذا كانت هذه القوة والدينامية واإلمكانية حمايثة لعمل النص يف حتوله           ، (dynamis)باملعىن األرسطي للكلمة    " قوة"فعٍل ألنه مبين باألساس على       وعٍي بالفعل، ترجع إليه، تصفه ثانية      مـا مـن اخلطاب على األقل، على         متاماً عن الظهور كتماثل جريء، يف احلد الذي ميكن أن نبين فيه أن منطقة              واالنتقال من النص إىل الفعل يكف      (..)  هو الفعل نفسه     -مل يكن كلّها     إنْ  -مرجع بعض النصوص    "بني النصوص ومرجعية الفعل حينما اعترب أن         ، فالفعل هنا إمنا هو جوهر اخلطاب، إذ من خالله يتحول           )2("وتقـيد بناءه   جيتمع فيه املؤلف والقارئ، اخلطيب " مكـان "وأسـلوب تعبرييـتها، إىل     معزوٍل تبين فيه اللغة نفسها وتنغلق على قوة تشكيلها         " مكان"الـنص من     ط يف إقامته ودليلٌ على خروج النص إىل الفعل         مبعـزل عن متلقيه فهو شر     وصـف البالغة بأا اإلقناع من خالل اخلطاب، كما أن اخلطاب ال ينبين             ، ومنه ميكن   )3("اخلطـيب بـرفع مكان مشترك أكثر مقاربة هو اخلطاب         مـشترك بـني اخلطيب والسامع، ومن هذا املكان املشترك املرجعي، يقوم      كنها أن تشتغل إال انطالقاً من تصور للغة كمكان         فالبالغة ال مي  . "والسامع
                              (1) Gadamer Hans Georg, Vérité et Méthode, les grandes lignes d'une 

herméneutique philosophique, trad. Pierre Fruchon, éd., Seuil,  
 Paris, 1996, p. 420. )2(      محمد برادة : أبحاث التأويل، ترجمة: بـول ريكـور، مـن النص إلى الفعل إلنسانية واالجتماعية، الهرم،   وحـسان بورقـية، عين للدراسات والبحوث ا         .Marietti, Nietzsche et la rhétorique, op. cit., p. 207 )3( .135، ص 2001، 1مصر، ط 
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ففن اخلطاب هو كذلك ألنه مرتبط      "مـن الـنص عرب الفهم إىل الفعل،         خالل تتبع الطريق الذي يسلكه اخلطاب    حتلـيل النصوص بدل إنتاجها من       إن ارتباط البالغة بالنصوص، إمنا حييل إىل وظيفة جديدة للبالغة هي            .(Logos) وموضوع اخلطاب (Pathos)السامع /واملُتحدث إليه (Ethos)اخلطيب  /املتكلم: ومـرجع لـه، وذا تنبين البالغة على ثالثية         ، فلغة البالغة التحليلية متتلك     )3("قـبل كـل شيء خطاب حر حول اللغة        خطابـاً صحيحاً حول اللغة، وإنْ ظهر أا تقوم ذه الوظيفة أحياناً، فهي             اللغة الواصفة ليست "الـذي تأخـذه كلغة تقف وراء لغة النص، كما أن         باملعىن  (Métalangage)لية اللغوية، ليست لغة واصفة      أساس التأثري والفعا  نفسه وعن حقيقته، فإن البالغة املوجهة إلعادة بناء النصوص وحتليلها على           أن فهـم الـنص فهماً بالغياً هو إنتاج مستقل، أي أنه منفصل عن النص               وإذا اعتربنا  ،  )2("مستقل أقرب شبهاً إىل فن اخلطيب منه إىل سلوك السامع         فهم النص شكلٌ إنتاجي    "غادمري، أن   وذا املعىن ميكن أن نفهم مع        .بني املؤلف والقارئ وهو الرهان اجلديد للبالغةالتعـبريية لتصل إىل بناء خطاب جديد انطالقاً من الفهم كمكان مشترك            أا تنطلق من النص وعرب حدوده الشكلية وفجواته األسلوبية وانـزياحاته          الغة القدمية فإا بالغةٌ يف االجتاه املعاكس، أي        اخلطاب، وعندما تقارن بالب   عملـية إلعادة بناء النصوص عرب قراءة تداولية تتعقب حركة الفعل داخل            ، وانطالقاً من هذا االرتباط أمكن جعل البالغة        )1("بالطابـع املباشر لفعله     .توصف بكوا بالغةذاا باستقالهلا عن النصوص اليت تشتغل عليها، وذا املعىن فقط          حقيقتها ب 

                              )1( Gadamer, Rhétorique, Herméneutique, op. cit., p. 127. )2( Gadamer, Rhétorique, Herméneutique, op. cit., p. 128. )3( Josette Rey-Debore, Le métalangage, éd., Armand Colin, Paris,  
 1997, p. 17. 
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الغية فإن  فهـناك أمـر أكيد وهو أنه على طول تاريخ وجود نظرية ب            املربر األول ذو طبيعة تارخيية،     : لتحلـيل النصوص، تستند على مربرين     عملية إعادة بناء البالغة، باعتبارها منهجاً      "لقـد الحظ بليث أن       ـ   ومـن خـالل هذه الوظيفة اجلديدة، تعيد البالغة بناَء نفسها بشكل            ، )1("تلك النصوص، فإننا سنساهم يف كشف تركيبها الشكلي القصدي        حـسب قواعدها، فإذا ما استعملنا بعد ذلك املقوالت البالغية لتأويل           ، تنتج  )إخل... خطابات، مواعظ ورسائل وأشعار   (نـصوصاً خمـتلفة      ـ (الـشارح   بـل أيـضاً بالغة تارخيية وتأويلية تعكس بصورة نقدية وضعيةَ تلقِّي            ميكن للبالغة املعيارية أن تصبح بالغة وصفية،       "تـضمن فعاليتها حيث     التارخيية، أما من ناحية املوضوع فإا ترتبط باخلطاب كأثر للنص ومنه           تمراريتها اليت ترتبط باستمرارية النص نفسه من الناحية        يـضمن اس نظرية "، إا مؤهلة، يف هذه احلالة، لتكوين أسس         )نصلل الوظيفة البالغية لعملية القراءة، كما هو جوهر يف إنتاج اخلطابات          عقـالين للنص حنو القارئ عرب الفهم الذي سيصبح جزءاً مهماً من            سار اخلطابات نفسها، وذا أمكننا فهم ارتباط البالغة باخلطاب كم        مبقتـضاه حـسب قـصدية اخلطاب وفعاليته، وهو شرطٌ يف إقامة            الـتأثري علـى املتلقي ودفعه إىل االقتناع مبا حيمله اخلطاب والعمل            عليه حركة األسلوبية بوصفها جوهراً يف اللغة، إذ كالمها يساهم يف           ، إمنا ساعدت   "الغية الب ةباإلمرباطوري"املستوى، الذي يصفه بربملان     لقـد اتضح، من خالل هذا التحليل، أن تطور البالغة إىل هذا      .التداولية وحتليل اللغة من خالل أفعاهلا، أي تكوين جهاز نظري للقراءة مبين على متثل القيم          )2(""تداولية للنص 
 .29هنريش بليث، المرجع نفسه، ص  )2( .23هنريش بليث، البالغة واألسلوبية، مرجع سابق، ص  )1(                              
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 .لغة جديدة وبالغة جديدةالواصفة اليت تضطلع مبهمة حترير املعىن من طمس الكتابة وبذلك هي 

 :تقويض البالغة. 4.1
ما هو إذن السلوك الناجح بإزاء حروف اللغة؟        : "يجيب عن سؤال سقراط   للكلمة، ومنه فإن احلقيقة تكون قد تأسست على مبدأ ميتافيزيقي للتطابق           إلقامة احلقيقة، غري أن هذا التطابق هو توهم ومغالطة، باملعىن السفسطائي           يدية على تطابق الكلمات ومعانيها كشرط لقـد بنـيت البالغة التقل      توافق "اإلقـناع يف البالغة، إا تقوم على مبدأ اهلوية والتطابق والتجانس و           حـسب املعيار البالغي، هي تطابق امللفوظات مع املعاين، وهذا هو حمور            ، وذا تكون احلقيقة، )1("لرجل حسناً مع حروف اللغة؟ومـا الذي جيعل ا    ، والتطابق يستلزم استبعاد اخلطأ بوصفه خلالً       )2("املـنطوق مـع شيء ما      ؤسسة فهي م (..) القواعد اليت تسمح إما باإلقناع، وإما بالتعبري اجليد         إا فن، أي جمموعة    "والوقاية من الوقوع فيه كسلوك جيد جتاه اللغة،         ومن ذلك كانت البالغة إجادةُ الكالم وإتقانه لالحتراز من اخلطأ           .باً وفساداً للتماهي بني اللفظ ومعناه، وبالتايل فساداً للحقيقةوعي ، لكـن هـذا املـنظور، الذي تأسست عليه البالغة           )3("اجتماعـية 

الحضاري، منذر عياشي، مركز اإلنماء     :  ترجمة روالن بـارت، هسهسة اللغة،     )3( .16هيدغر، المرجع السابق، ص  )2( .13أفالطون، في السفسطائيين والتربية، مرجع سابق، ص  )1(                                .166، ص 1999، 1حلب، سورية، ط 

ولهذا ). 167،  166بارت، المرجع نفسه، ص     ". (االجتماعـية، وأداة لهذه السلطة     هو عالمة للسلطة    البـرجوازي، فـإن فـن الكـالم، بحـسب بعض القواعد،           القـرن التاسـع عـشر، تعـريفاً وظيفـياً وتقنياً في الوقت نفسه، وفي المجتمع               أنها تلقت خالل قرون، منذ القديم وحتى   "وقـد انـتقد بارت البالغة، حيث الحظ            .حاول بارت أن يستبدل التعريف الوظيفي للبالغة، بتعريف بنيوي وإخباري
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جزء من الذات، جزءاً من احلقيقة، بل أصبح أنه من          وأصـبح اخلطأ ك   داخـل العملـية املعرفية وتلوا باللغة وانفالا من املطابقة والتجانس           امليتافيـزيقيا، خاصـة بعد تأسيس الكوجيتو الديكاريت وبروز الذات          الكالسـيكية، مل يـصمد أمـام الـتقويض واهلدم الذي تعرضت له              " le langage est tout entier figurative"واعتـرب أن اللغة كلها متثيلية  البالغـية املطمـورة واملنسية واملكبوتة نفاقاً، باسم مباشرية التفكري،          لقـد الحـظ ريكـور أن نيتشه قام باستخراج االستراتيجيات            .تعارة ومتثيلبذلك هي اسعـنها بواسطة اللغة، هذا االختالف الذي يقيم يف االستعارة فاحلقيقة           خلخلتها مث بناءها على أساس االختالف، مطيحاً بأوهام احلقيقة املعبر          ، وذا هاجم نيتشه البالغة وأعاد      )1("ضمن شروط احلياة قد يرد اخلطأ     " ابطة ميتافيزيقية قابلة للتقويض    املعـىن واللفـظ، واليت هي يف احلقيقة ر        والتطابق، تتجدد يف اللغة اإلمكانات املطمورة حتت الرابطة الصلبة بني          ، وـذا اهلـدم املعريف لنموذج احلقيقة املبين على التوافق           )2("معـدن فقدت قوا احلسية ونقود زالت النقوش اليت عليها، فتحولت إىل جمرد           أا أوهام، واستعارات   إن احلقائق إمنا هي أوهام نسينا       . ثابتة ومشروعة ومعناها بالغياً وشعرياً، واليت بعد طول استعمال تظهر لشعب ما، أا           العالقـات اإلنـسانية اليت متّ االرتقاء ا وتغيِري هيئتها وحتسني لفظها            االستعارات واازات والتشبيهات باإلنسان، باختصار هي جمموعة من        متحركة من  ما هي إذن احلقيقة؟ إا جمموعة       : "ويصرح بنربة احتفالية    .والتدمري واهلدم

حسان بورقيبة، محمد الناجي، إفريقيا     : نيتـشه، العلم المرح، ترجمة وتقديم      )1(                                .130، ص 1993، 1الشرق، الدار البيضاء، ط 
(2) Paul Ricœur, Soi même comme un autre, éd., Seuil, Paris, 1990,  

 pp. 23-24. 
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، فإن )1("قاموس من االستعارات الذابلة" هي (Jean Paul)يقول جون بول وألن احلقيقة، ذا الوصف، استعارية ومتثيلية، وألن اللغة نفسها كما           فالصدق دائماً  "مسألة الصدق داخل اخلطاب هي مسألة احتمالية ونسبية،          ـ    ر إىل نـسق تصوري متّ حتديد جزء كبري منه من خالل            نـسبـي بالنظ  .)∗(لتوافق والتطابق بني األلفاظ واملعاينوااطـراد اللغـة وعدم انتظامها يف شكل يسمح هلا بتثبيت أمناط االنسجام             ، فاالستعارة تعبر عن المعيارية احلقيقية اليت تعبر بدورها عن          )3("باإلقـناع تكـونه، فهـو سـعيد باالسـتعانة كما هو ممكن ذهنياً، يعين االستعانة              ألسطورة جيهل قوانني السببية التارخيية اليت ميكن أن      واإلنـسان املـرتبط با     (..) هو الذي جعل الناس مؤهلني لتعلّم البالغة         mythosفاألسـطوري   "املعـىن وجـه نيتـشه نقده للبالغة بوصفها مبنية على جانب أسطوري،             ، إن هذا النسق التصوري إمنا هو نسق غري تطابقي، وذا           )2("االسـتعارة 

                              
(1) Ibid., p. 23. )2(             163، ص 1996، 1 المغرب، ط -عبد المجيد جحفة، دار طوبقال، الدار البيضاء  : جـورج اليكـوف، مـارك جونـسن، االستعارات التي نحيا بها، ترجمة. )(3 Marietti, op. cit., p. 99. )∗(        إبستيمولوجياً حينما يقول   " قمعاً"لقد هاجم الجابري البالغة العربية واعتبرها اإلبستيمولوجي قوامه التأليف   " القمع"الخطـاب العربـي يقوم على نوع من        اإلعجاز البالغي أو االستدالل البياني، في "إن ": التراث والحداثة "فـي كتابه     يقـدم نفـسه كتعويض عن فقر المعنى، وهذا ما كان البالغيون العرب على       األلفاظ عـدة ألفـاظ داخل العبارة الواحدة فيجد السامع نفسه أمام فائض من           مهمـة تكميله من عنده، وتارة يكون العكس بأن يصاغ المعنى الواحد عبر             والمعنى، فتارة تكون األلفاظ في العبارة أقل من المعنى بحيث تترك للسامع            سـتدالل البيانـي، إنما تقوم على االختالل بالتوازن بين األلفاظ           يعـتمده اال  اإلشـارة إلـى أن البالغة العربية، وبالتالي هذا القمع اإلبستيمولوجي الذي            ال بد من   . وتـوجهه إلـيه توجـيهاً مما يصرفه عن المناقشة واالعتراض          وتتـرك للمخاطب مهمة استخالص المعنى بنفسه بعد أن توحي له به إيحاء             طة مشاهد حسية ناطقة تخفي االختالف وتظهر االئتالف        بين المختلفات بواس  
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تظهر به عندما تنقذف    خيتفـي وراء االنتظام والتجانس والتطابق الذي        اللغـة والفن والدين وقيم احلياة عموماً هو البحث عن جوهرها الذي            ، فالبحث عن العمق يف     )1("دون أن نفـسدها بشكل ال ميكن إصالحه       قيمة على احلياة، حبيث لن نستطيع أن نفصله عن هذه األشياء اجلميلة            الدين، وبشكل عام بكل ما يضفي      االنفعـاالت، بعمـق اللغة والفن و      الالمنطقي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعمق     : "، بـل إنه يرى أن     ..والـباطن باألوهام املبنية على أوجه بالغية تشتغل بثنائيات احلقيقة وااز، الظاهر          ومـنه كـان مشروع نيتشه يستهدف كشف األقنعة واإلطاحة           ومنه وجد  (..) جوهر اللغة فيما حدده أرسطو كقوة ودينامية وإمكانية         نيتشه أراد البحث عن    "ومبا أن االنقذاف ال يتم إال يف اللغة، فإن           .إىل املتلقي أي يف حركيتها وفعاليتها ، وعليه فإن كل مظاهر احلقيقة املنتجة       )2("أن جوهـر اللغة هو البالغة      ارة تقال بشكل استعاري وال يوجد مكان غري        فاالستع(..) اسـتعاري   حـول االسـتعارة ال يتحدث داخل شبكة من املفاهيم املتولدة بشكل    ال يوجد خطاب   "االستعارية يف اللغة ال يفضي إالّ إىل أقنعة أخرى، إذ           متـثل احلقـيقة بـأي شـكل من األشكال ألن الكشف عن األقنعة              اللغة هي مظاهر بالغية واستعارية على اخلصوص، وذا فهي ال          عـرب    ميتافيزيقـي باألسـاس، وهلذا السبب عملت الفلسفات احلديثة على          يف الـتطابقات والـتوافقات التعسفية بني األلفاظ واملعاين وهو وضع            وإذا كانت اللغة كذلك، فإنه من التناقض وضع قوة اللغة           .)3("استعاري
 .35نيتشه، إنسان مفرط في إنسانيته، مرجع سابق، ص  )1( ).154، ص 1991، 1المركز الثقافي العربـي، بيروت، الدار البيضاء، ط محمد عابد الجابري، التراث والحداثة، دراسات ومناقشات،       (،  "وعـي تاٍم به                                                                                                   

(2) Marietti, op. cit., p. 115. 

(3) Ricœur, La métaphore vive, op. cit., p. 364. 
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ة، كبالغة، خبلخلة التطابق والكشف     تقـويض األساس امليتافيزيقي للغ     البالغة عند أرسطو   "لى هذا األساس اعترب نيتشه أن       ، وع )1("موضوع ما ترقـى إىل مستوى التقنية، فالبالغة هي ملكة إجياد مواضع اإلقناع يف            ليـست علماً وال فناً أو تقنية ولكنها ملَكة أو قوة هلا القدرة على أن               فالبالغة لدى أرسطو "للـبالغة بالبحث عن حدودها وآليات اشتغاهلا،   ن نعتـرب أن أرسطو هو أول من أسس لتقويٍض حقيقي           هـنا ميكـن أ    وتربره لترفعه إىل مستوى اليقني بفضل التأسيس املنطقي للحقيقة، ومن          الفلسفة الكانطية، فإن مسألة احلقيقة أصبحت مرتبطة مبا تقرره الذات          بعـد أن تأسـست الذات يف العمل الديكاريت وتبلورت داخل            .عن االختالفات املمكنة داخلها كلّ " مبا هي هذه امللكة اليت تشتغل يف         )2("هـي فـن صـوري حمض       ، وهي إذاك جزء من املنطق أو       "كلّ لغة "وتنـسحب على    " موضـوع  القانون األساسي للبالغة   "، أن   Reboulوإذا تذكـرنا، مع ربول       .األورغانون و يكتب للربهنة على شيء ما، ليس       هـو أن اخلطـيب، الذي يتكلم أ        شرط حقيقة امللفوظات هو االتفاق     "امللفـوظات والتسليم ا، إذ إن       مـن خالل االتفاق على صدق الكالم واالعتراف باحلقيقة اليت تقدمها           ، فإن هذا يعين أن البالغة مبنية على فعل التغاير ومجع اآلراء            )3("وحيداً فيمارسـوها ويـشتغلوا ـا بناًء على اتفاقهم على صدقها من خالل         التـصور البالغـي، بـل جيب أن يصل أثر هذه احلقيقة إىل اآلخرين              ذات وحدها ال تشكل احلقيقية وفق      ، أي أن ال   )4("االفتراضي لآلخرين 
                              (1) Marietti, op. cit., p. 104. 

(2) Ibid., p. 104. 
(3) Reboul, Introduction à la Rhétorique, op. cit., p. 08. 
(4) Habamas, Logique des sciences sociales, op. cit., p. 285. 
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، فعلٌ  (Praxis)فالبالغة هي قبل كل شيء ممارسة       "اخلطـاب، وهلذا     منوذجها اخلاص باحلقيقة كتفكري يستجمع املتناقضات، ليس كوحدة،        بوصـفه منوذجاً ميتافيزيقياً مبنياً على التطابق واهلوية، بينما تبين الذات           الفلـسفة احلديـثة هدم العمل البالغي للغة وحطّم منوذج احلقيقة فيها            ت يف ، وعليه فإن بروز الذا)3("شـيء آخـر، وليس بالقرب من ذاتك      انعدام احلرية معناه أن تكون على مقربة من        "لقد الحظ هيغل أن      .للغةاللغـوية للتوافق اليت يتم، بناًء عليها، تقويض البالغة باعتبارها جوهراً           ، وبالـتايل فإن العودة إىل الذات هي تفكيك هذه الرابطة        )2("مـشترك  لغوي  تقيم يف املشاركة يف عامل    " أنت"و" األنا"العالقـة احلقيقية بني     "ينـسحب علـى التقارب بني األنا واآلخر إىل حد املطابقة، حيث إن             حـول املـسافة يف اجتاه إلغائها، وذا فإن التقارب بني اللفظ واملعىن             لقـد ارتبطت احلقيقة يف البالغة بالرأي كتوافق مجاعي وتفاوض           . األسلوبيةللعمل واملمارسة والفعل عرب جهوياا )∗(هي مناذجوالـذي جيب أن يقتدي به سلوك السامع للخطاب، فاللغة يف بالغيتها            وهـو دور تقوم به اللغة من خالل منوذج التوافق بني األلفاظ واملعاين             املـشترك للغة بوصفه املكان الذي ميكن أن جتتمع فيه اآلراء املتنافرة،            من خالل املكان   ، واحلقيقة ذا الفعل هي مشاركة وتوافق        )1("وسلوك
                              

(1) Molinié, Dictionnaire de la Rhétorique, op. cit., p. 05. )∗(       يكفي استبدال مفهوم األنموذج "لقـد الحـظ دريـدا أنهparadigma االستعارة  بمفهومmétaphoraللحصول على تعريف أفالطوني لالستعارة ." 

 ,Jaques Derrida, “Marges de la philosophie”, éd., Minuit: (أنظـر  
Paris, 1972, p. 266.( 

(2) Ernest Cassirer, Logique des sciences de la culture, traduit de  
 l'allemand par Jean carro, les éditions de cerf, Paris, 1991, p. 135. 

 .77هيغل، محاضرات في تاريخ الفلسفة، مرجع سابق، ص  (3)
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 .)ديالكتيكية(الذات نفسها إىل آخر يف حركة جدلية إذن، ال ختـرج عـن الذات وإنْ ظهرت يف شكل تغاير بفضل حتويل              ، فاحلقيقة، "soi même comme un autreالذات عينها كآخر "بـ للـذات مع نفسها، أو ما يسميه ريكور، يف شكل عنواٍن ألحد كتبه،              ولكـن كاخـتالف متحرك وديناميكي، أي كاختالٍف داخلي وتغايرٍ     
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 الحجاجية

 ومنطق اللغة

رها يف اللغة   األرسطي، ويف جزٍء كبري منه، هو حتولٌ للميتافيزيقيا وتنكّ        الـشكل واملـادة يف مـبحث الطبيعة، ومنه ميكن أن نعترب أن املنطق              نظام موضوعي مبين على ثنائية     ) املنطق(نـتائج يقينية ألن نظام التعقل       الفكـر والنظام الثابت لطرق استخراج النتائج يف املعرفة، فهي بذلك            بذلك آلة   إخل، واعترب ... املعاصر واملناهج املدرسية والسجالت الثقافية    وما يزال املنطق حاضراً يف جزء كبٍري من املعرفة والتفكري العقالين            .حىت داخل العلوم الدقيقة واخلطابات السياسية والدينية والفلسفيةالقضايا األساسية يف اخلطاب الكنيسي واستمرت هيمنته يف عصر النهضة           تربير النـصوص، كمـا اعتمدته التيولوجيا املسيحية يف القرون الوسطى ل          املعرفة الدينية اإلسالمية يف اجلداالت الكالمية واستنباط األحكام وتأصيل          ألكثر من ألفيْ سنة، وتلونت به خمتلف املعارف النظرية والعملية، ووظفته           ر املنطق األرسطي ذي الطابع الصوري على املعرفة العقالنية         لقد سيط  املخاِطب /املعرفة العقالنية وهو ما ميثل إقصاًء لطريف التعقل ومها املتكلّم         األرسـطي، كان مبحث البالغة يتراجع إىل اخلفاء منسحباً من ميدان           ويف هـذا املـسار الطويل للمعرفة املنطقية، املوروثة عن التصور            .وتخفِّيها يف التمثيل الرمزي للمنطق والصورية
(Ethos)  املخاطَب  / والـسامع(Pathos)      وهذا يعين أن بنيات التعقل ،
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، "كائن األبعاد "، وهو ما يعين أيضاً تقلّص أبعاد اإلنسان         "العقالين"التفكري  األرسـطية إىل الغلـق الديالكتيكي اهليغلي، ظلَّ يعين غياب احلوار يف بنية             غة يف الفكر الغربـي، من املصادرة املنطقية الصورية        إن غـياب البال    .شكالً صورياً معزوالً عن شروطه التارخييةالرأي هو احملاجة واإلقناع وليس     " انتصار"ولـيس كقوانني وأنَّ مبدأ      ضـمن صـريورة تارخيية، وهو ما يعين اعتبار هذه االختالفات كآراء            اسـتبدالُ هـذا البحث ببحٍث آخر يوجه الفكر حنو إدراج اختالفاته            لتفكري العقالين  والـيت هي طبيعة حية ودينامية، ومن مثة وجب على ا          أو الفكـر مـع الطبيعة، إمنا هو حبثٌ عقيم يكبح طبيعة العقل نفسها،              وتوحده بل يف تعدده واختالفه، وأن البحث عن تطابق الفكر مع ذاته            معـرفية، واكتشف العقل املعاصر أن قوته ليست يف انسجامه وتناغمه           واري ونتائجه إمكانات   هـي جمرد فرضية وأن نظام التعقل هو نظام ح         لقد كشفت الثورات العلمية والتحوالت املعرفية أن مسألة اليقني          .عن تارخيه ومصادر إجياده وإنتاجه (Logos)بقيت جامدة طيلة هذا املسار، مما أدى إىل انفصال اخلطاب            األطروحات املعرفية وإىل صلب النظريات الفلسفية واألدبية حتت صيغ         وقـد شـهد النصف الثاين من القرن العشرين عودة البالغة إىل             .حيز زماين والتعبري عنه داخل نسق لغوي متماسكأقـيمت عليه حجة واخنرط بعمق يف الصريورة التارخيية ومتّ تداوله ضمن            ى الرأي الذي  األنظمـة املعـرفية واالقتـراب من احلقيقة اليت ليست سو          معـرفة أو تـصور أو اسـتنتاج ويسمح بالتحول واالنقالب والتطور يف             ودرجـة اليقني اليت تتضمنها، بوصف هذا اليقني إمكاناً عقلياً يقوم يف كل           يعـين عرضاً لآلراء وإقامة احلجة عليها والتفاوض حول قيمة الصدق فيها             املعرفة  ، بتعبري غادمري الشهري، واحلوار يف     "احلوار الذي نكُونه  "وضـمور   
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، "اإلمرباطورية البالغية " تنافس الفلسفة نفسها هي      كليانـية مشولـية    ، ليس إلعادة البالغة كفصاحة     )شـامي بريملان  " (الـبالغة اجلديـدة   "
(éloquence)     ولكـن كحجاجية (Argumentation) د األحباث والنظريات حول     األنـساق املعرفية يف العلوم اإل     العـودة مع تزايد االهتمام بدراسة اللغة وهيمنة اخلطاب اللغوي داخل           ، وتزامنت هذهنسانية، وتعد أوصلُ إىل  ) اللغة بالبالغة (طبيعـياً، ومنه فإن مقاربة الطبيعي بالطبيعي        وـذا تـشكل اللغة جتاوراً معرفياً مع البالغة باعتبارها معطى            .وملَكة إنسانية" طبيعياً"هذا اخلطاب بوصفه خطاباً  ا من مقاربة الطبيعي    احلقـيقة وأقـرب إىل مكاشـفة املمكـنات فيه          اللسانيات، حتليل   (ة، ومبا أن البحث يف اللغ     )اللغة باملنطق (باالصطناعي   : بالغة مبظهرها احلجاجي يف عنوان كتابه األساس      ربط بريملان إحياء ال   املـنذورة هلا ال ينبعثُ إال وجهها التداويلّ الفعال واملؤثر، وذا املعىن            يتجه إىل مقاربتها تداولياً، فإن املقاربة البالغية       ..) اخلطاب، فلسفة اللغة   إنّ احلجاجية، كما سنرى، متثل املبحث املستعاد ملقاربة اخلطاب          ".حبثٌ يف احلجاجية: البالغة اجلديدة"  .حجاجيتهافـإن احلجاجـية هـي جوهر البالغة، ومنه فإن تداولية اللغة متر عرب              املعاصرة من خالل البعد اللغوي فيها، فإذا كانت البالغة جوهر اللغة،           ت العقالنية  علـيه املعرفة، والبحث عن البنيات املمكنة املشكلة ملقوال        وإعادة صياغة املبدأ العقالين الذي تتأسس      ) الفلـسفي على اخلصوص   (

 :التداولية والفعل اللغوي .1.2
ذات البعد املنطقي، مسألة املعىن      لقـد تناولت الدراسات اللغوية،     ه ضمن صيغ القضايا، بوصفها الصيغ الوحيدة اليت تقبل         يف اجلملة حبمل  
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إن اال املتميز بالنسبة إىل     "املتعلق بقيم االستعمال والفعالية والتأثري، إذ       بعهـا الـداليل املتعلق بقيميت الصدق والكذب إىل طابعها التداويل           طا بارتباط اجلملة بواقعها، حيث تنتقل احلقيقة من        القيمةتـرتبط هـذه     إن قـيمة احلقـيقة جلملة ما ال تنحصر يف البناء الداليل هلا، وإمنا               .موضع إىل آخريف تغـيري جمال اجتماعي خمصوص وحتويل موضوع اجلملة الواقعي من           ا، بل تتعدى ذلك إىل فعالية تلفّظ اجلملة ودور هذا التلفظ           احلقيقة فيه غري أن الفعالية اللغوية ال تنتهي عند حدود صياغة اجلملة ومعرفة قيمة            عـن القضية واستبِعدت األشكال اإلنشائية للجمل من دائرة القضايا،          الـصدق أو الكذب، ومتيزت اجلملة اخلربية بقدرا على التعبري اللفظي       طاً قيمياً، ذلك أن خاصية     الواقـع ودخـوهلا عاملاً ممكناً فترتبط به ارتبا        املعـىن، هي جمال دراسة اجلملة كوحدة لغوية، يف مرحلة انقذافها إىل            ، ذا  )∗(، فالتداولية )1("املعطى األويل الذي تشتغل عليه املُركّبة التداولية      بواسـطة مكـونات لسانية حبتة مستقلة عن وضع اخلطاب، وتشكل           للسان، فيتم وصفها   اردة لقواعد اللسان وتعاملية الداللية اليت حيتويها ا       ، أما اجلملة اليت هي النتيجة      )l’énoncé(التداولـية هـو جمال اللفيظ         .بل على الدفع ذه الداللة إىل بناء فعل هو فعل الكالميف اللغة ال تساعد على بناء الداللة فقط،         l’intentionnalitéالقصدية  

الطيب البكوش، صالح   : روبيـر مارتـان، في سبيل منطق للمعنى، ترجمة         )1(                               ــية  )∗( .327، ص 2006، 1 المجاري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، ط ــين التداول ــز ب ــية Pragmatiqueيجــب التميي ــية أو النفع  والذرائع
Pragmatisme           ،شـارل مـوريس     يرى في المنفعة معياراً للحقيقة، أما التداولية فهي نتاج لفلسفة اللغة أسس له             ، فالنفعـية مذهب فلسفي أسس له وليم جيمس وجون ديويMorris  عنى ، ..، فتغنشتاين وأوستنحيث التداولية مجال ي  .بالعالقات بين العالمات ومستخِدميها
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هنا ] موجود[إن هذا   "إذا قـال أحدهم مثال إن القضية        "فتغنـشتاين،   املعىن مبا يتناسب مع أغراض الكالم وحياة الداللة، إذ إنه، وكما يقول             يف مسألة   ، تنطلق من إعادة التفكري    Wittgensteinلودفيك فتغنشتاين   إن النظـرة التداولية إىل اللغة، اليت تبلورت بشكل فلسفي لدى            ذه الظروف  أي الظـروف املخـصوصة ميكن فعالً استعماهلا، إذ يف ه          ، هلا بالنسبة إليه معىن، كان بإمكاين أن أسأله يف          )مـشرياً إىل شيء ما    ( ، أما جمال   )2("هلا يف اللغة  مدلول لفظة ما هو استعما    "وعليه يكون    .الغرض من استخدامهابـل هو كذلك توظيف هذه الداللة ضمن سياق تداويل ينكشف فيه            قيام املعىن الناشئ حنوياً وداللياً، وليس املعىن هنا حصول الداللة فقط،            ، ومنه يكون املُكون التداويل للقضية شرطاً يف        )1("يكـون للقضية معىن    وحيد الذي له قيمة    وهـو الوحـيد الذي ينتمي إىل اخلطاب، وهو ال          بوصفه حدثاً فعلياً للتلفظ، له واقع فعلي،        l’énoncéاللّفيظ  "بـذلك   تحدثـه اللغة هو حدث يعبر عنه يف اخلطاب مبوضع السياق، ويكون            املعـىن وحتقـيق غرض ما تمت صياغة اجلملة من أجله، والتغير الذي             ة انطالقاً من قصد توصيل     يف معـرفة التغيرات اليت يحدثها تلفّظ اجلمل       ولذلك فإن دراسة اللغة من الناحية التداولية تندرج باألساس         . )3("ذلكالوضـع الـذي تـصفه قد حتقق فعالً يف الكون، وهي كاذبة خبالف              اجلمل صادقة إذا كان    "احلقيقة فيها فريتبط مبجال التحقق، حيث تكون        
عبد الرزاق بنور، المنظمة    : لودفـيك فتغنـشتاين، تحقيقات فلسفية، ترجمة       )1(                                .29، ص 2003، 1ط  سـيف الـدين دغفوس، محمد الشيباني، المنظمة العربية للترجمة، بيروت،           : صل، ترجمة علم جديد في التوا   : آن ربـول، جاك موشالر، التداولية اليوم       )3( .153المرجع نفسه، ص  )2( .197، ص 2007، 1العربية للترجمة، بيروت، ط 
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وهو ما يعين حماولة تقريب املعاين من  )∗(واخلطـاب علـى شكل احلياة     ، ومـنه فـإن التداولية تكون قد فتحت اللغة على خطاا            )1("حـق  ة للملفوظ ضمن ما يسميه أوسنت باجلمل       الـذي ينتج عن القوة الفاعل     يتـضمنها اللفـظ زيادة على إفادته الداللية، وذلك من خالل احلدث            باألسـاس، أي الفعل املتضمن يف القول، حيث نبه إىل أمهية القوة اليت             ، واهتم أوسنت بالنوع الثاين     )2("الـذي يـتحقق نتـيجة قولنا شيئاً ما        ما الثالث فهو عمل التأثري بالقول والعمل       يـتحقق بقولـنا شيئاً ما، وأ      بـشيء ما، أما الثاين فهو العمل املتضمن يف القول، وهو العمل الذي             العمـل األول هو العمل القويل، وهو العمل الذي يتحقق ما إنْ نتلفظ             : لغـوي واحـد على األقل، ومييز بني ثالثة أنواع من األعمال اللغوية            ن كل مجلة تامة مستعملة تقابل إجناز عمل        أقر بأ "يف وصف الواقع، إذ     لقـد تناول أوسنت تداولية اللغة، من خالل هدف اللغة األساسي            .كوا الذي فيه ومتارس تأثريها فيه إنتاج امللفوظ  "وهو ما يعين أن     ،  Performativesاألدائـية أو اإلجنازية      ضع املدلوالت واألفعال املتضمنة يف القول      يقـوم الـتلفظ باجلملة بو     القـول موضع سيٍر سياقي داخل اللغة كحياة للدالالت والعالمات، مث            فإجناز الفعل اللغوي مير بوضع الفعل املتضمن يف         )3("هـو القيام بفعل    حنن نحول األلفاظ من استعماهلا     "لذلك، وكما يرى فتغنشتاين،      .موضع سيٍر واقعي  وكأن املدلول هالة حتملها اللفظة      (..)املاورائـي إىل استعماهلا اليومي      
أن تتصور لغة يعني أن تتصور شكل       "لقـد عبـر عن ذلك فتغنشتاين بقوله          )∗( .325روبير مارتان، المرجع السابق، ص  )1(                                .Austin, Quand dire c’est faire, op. cit., p. 42 )3( .31ن ربول، جاك موشالر، التداولية اليوم، مرجع سابق، ص آ )2( ).131فتغنشتاين، مرجع سابق، ص (، "lebensform"حياة 



71 

، فاللغة ليست جمرد قاموس     )1("معها وحتتفظ ا يف استعماالا املختلفة      علـى فكـرة القـصد املزدوج الذي حيمله امللفوظ بوصفه فعالً متريرياً             ، فإن تداولية اخلطاب تتأسس     Searleأمـا بالنسبة إىل جون سريل        .لتحقيق األغراض وتنفيذ األداءات واإلجنازاتاأللفاظ الذابلة اليت متتلك مدلوالا بالقوة، بل هي فعالية اجتماعية          من  
Illocutionary act أن لقائل مجلة ما مقصداً مزدوجاً يتمثل يف إبالغ حمتوى              سريل يؤسس صيغته لنظرية األعمال اللغوية "، أي أن ذا املقصد األول مبوجب قواعد تواضعية           علـى مقولٍة تعترب تتحكم يف  مجلـته واإلعـالم ، وعندما حيصل التأويل لدى     )2("تأويـل هذه اجلملة يف اللغة املشتركة       بينما هو يف   ) قصد ثانوي (يتحدث املتكلم مبا يوحي للسامع بأنه وعد        للكالم، كما ال ميكن أن حيمل مضمون هذا الكالم خاصية املعىن، فقد            نتيجـته الفعلـية تصبح غري حقيقية وال ميكن أن يسمى حينئذ بفعٍل             ، ألنه إذا مل يتحقق شرط القصد يف الكالم، فإن          )3("أدى فعـالً متريرياً   يقوله شيئاً، وحياول توصيل ما يعنيه للمستمع، فإنه إذا أفلح سيكون قد            حني يقول املتكلم شيئاً ما، وهو يعين مبا        "لقـد الحظ سريل أنه       .خيضع ملقصد ما يتم به املعىن يف حلقة االتصال بني املتكلم واملتلقيين أن الفعل التمريري ملنطوق املتكلم جيب أن        املتلقـي، فـإن ذلك يع       .يترتب حينها فعلٌ كنتيجة متضمنة يف منطوق الوعدفعـالً متريرياً بغرض إجناز الوعد وحتقيقه، وذلك خللوه من القصد فال            ، فحينها ال ميكن أن يكون كالمه       )صد أويل ق(العمـق ال يقصد ذلك      

 .203، ص 2006، 1بيروت، ط سـعيد الغانمـي، الدار العربية للعلوم، االختالف، المركز الثقافي العربـي،    :  الفلسفة في العالم الواقعي، ترجمة     :جـون سـيرل، العقل واللغة والمجتمع       )3( .54آن ربول، جاك موشالر، التداولية اليوم، مرجع سابق، ص  )2( .197، 196 فتغنشتاين، تحقيقات فلسفية، مرجع سابق، ص )1(                              
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، "القصد الثاين "يفسر سريل ظاهرة القصدية بأن اخلطابات، ذات         ، املنخرط يف اجلملة، إال وسيلة للتعبري عن قصد أعمق          "القصد الثانوي "الوحـيد، وهذا ما يثري يف املستمع استجابة تأويلية، بينما ال يكون هذا             ء على معناها احلريف    هي تلك اليت ال ميكن أن تكون مفهومة مباشرة بنا           :، وميكن عزو ازدواجية القصد إىل سببني أساسني)1("القصد األويل"هو 

 .األويل للمتكلم، وتكوين قصٍد ثاٍن بانفالا من السياق الفعلي للخطاب يف االنفصال عن القصد      يتعلق خباصية الكلمات والعبارات    أحـدمها 

اً بذلك أية   وعليه ال يكون الفعل الكالمي متريرياً بل تغريرياً ملغي         .التحايل يف القصد جيعل امللفوظ ينفصل عن واقعه املوضوع من أجله، ذلك أن   )2("كاخلطاب التخييلي على سبيل املثال    " غري نـزيه "خطاب  أوسـنت وسريل من جمال األعمال املتضمنة يف القول اجلمل الواردة يف             وبالفعل يقصي   "متّ التلفظ ا جبد   "أو  " جادة"يف القـول، هـي مجل       اجلمل اليت تقابل عند أوسنت وسريل أو من جاء بعدها أعماالً متضمنة            إن " يعود إىل عدم احترام شرط النـزاهة، حيث         والسبب اآلخر  تصوراتنا عن هذه احلقيقة على شكل املقصد الذي تقدمه اجلملة، ومنه           كـذلك مبـا أنـه يعيد ربط املقاصد بصور احلقيقة الواقعية وإسقاط             أويل هو خاصية تداولية    ، وهذا ما يعين أن الت     )3("معىن الكلمة أو اجلملة   الكلمـة، اجلملة أو العبارة، ويسمى األول معىن تلفظ املتكلم، والثاين           يـريد املتكلم قوله بتلفظه الكلمة، اجلملة أو العبارة، وبني ما تدل عليه             الفرق بني ما   "قاعـدة لغوية للتأويل واستقصاء القصد الذي يسكن يف          
                              

(1) John Searle, Sens et expression, études de théorie des actes du  
 langage, trad. Joëlle Proust, Minuit, Paris, 1982, p. 09. 

 .37، 36آن ربول، جاك موشالر، التداولية اليوم، مرجع سابق، ص  (2)

(3) Searle, op. cit., p. 123. 
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ول من خالله قصد    أـا تـبحث يف املعـىن بوصفه السياق الذي يتح          فإن التداولية أيضاً هي طريقة لتأويل األقوال والعبارات وامللفوظات مبا           وهو ما يمكّن من التحام اللغة      األفعال اللغوية هي أفعال قصدية،       -ج  .أن السياق االستعمايل للفظ هو الذي مينحه الداللة احلقيقية -ب  .أن قيمة احلقيقة للجملة تقوم يف مبدأ التحقق بالفعل -أ  :ميكن إذن احلديث عن جمموعة من اخلصائص للتداولية هي .ومنطوق إىل فعٍل للكالم وإجناز له املعىن هو خاصية تحول    "حامـل ألغراض الكالم وجوهر املعىن، حيث         املسار مبا هو    للجملـة، بل ترافق مسار انتقاهلا إىل السامع ووصف هذا         وعلى هذا األساس فإن التداولية ال تقف عند الداللة كإنتاج جمرد            .وحتديد املقامات اليت ينتجها الفعل اللغويتداولـية امللفوظ هي تداولية تأويلية تزاوج بني حتديد الدالالت           -د  .بالواقع ، فإن هذه الشروط هي نفسها اليت جتعل املعىن حجة بذاته  )2("اخلطابـية  من إجنازاا اجلملـة التجريد الشكلي والداليل الثابت من خالل العديد  املتوقعة اليت جيب أن تكون متوفرة كي يقال عن لفيظ إنه حق، وتكون             جمموع الشروط "إن التداولية، إذ تكشف عن جوهر املعىن بوصفه         .املنطوقات إىل أفعال متريرية أخرى وتلك فعالية حجاجية للخطاب املعىن على إعادة حتويل     ميـثل عنـصراً مـن الواقع، بينما يعمل تأويل         إىل التداولـية هو املعىن الذي يستحيل إتالفه أو إلغائه من األصل ألنه             ، وهلذا فإن املعىن احلقيقي بالنسبة      )1("املنطوقات اردة إىل أفعال متريرية    
 .326مارتان، مرجع سابق، ص  )2( .205سيرل، مرجع سابق، ص  )1(                              
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 .وأداء األفعال املتضمنة وإجنازها ضمن اخلطابال يتشكل فيها املعىن بناء على الروابط املنطقية فقط، بل على التلفظات            االستدالالت الداللية اليت تكوا األفعال الكالمية داخل اخلطاب واليت         ة ذلـك أن اِحلجـاج يتأسـس يف الفعل املتضمن يف القول ويف سلسل             ، )1("تداولـية اللفيظ، وهو فيه نتيجة آليات داللية منطقية جد متنوعة          مفهوم احلجاج ينتمي يف املنوال املوصوف إىل       "امللفـوظ، ومـنه فإن      داللـته الفعلـية مبا أن هذه الداللة ال تكون إال باإلجناز الفعلي للكالم     طاب أفعـال حجاجـية، إذ حتمل املخاطَب على املشاركة يف منح اخل            هي  ةالداللـة وحمـلّ إجناز الفعل اللغوي، ولذلك فإن األفعال الكالمي          ميـثل املخاطَـب، بالنسبة إىل التداولية، حمور املعىن وأساس بناء            .مؤجلتني إىل حني ثبوت املطابقة بينهما وبني معىن اجلملة أو اخلطابتصور وقناعة  حـصول التـصور والقـناعة مبا حيمله املعىن، غري أما            الغرض من الكالم كامالً أو الدفع إىل التأويل، ألن حصول التأويل يعين            مـن خـالل قيامه على قوة املرور إىل املستمع وكذا القدرة على محل              

 :)∗(مبادئ الدوكسولوجيا: من المنطق إلى الحجاجية. 2.2
املعاصرة، بناَء القواعد العقلية اليت تدفع التعارضات والتناقضات ويحدد         طقي، من أرسطو إىل راسل وامتداداته      لقـد حـاول التفكري املن     

علوم "وقد اعتبر جيل دولوز     . هي آراء وإمكانات  .. واألشـياء والخطابـات   اآلراء، وهـو بحـث فـي المعـرفة ينطلق من فكرة أن مقاربات الظواهر               وتعني علم، ومنه يمكن أن تعرب بمفهوم علم الرأي أو علم            Logosالرأي و   باليونانية وتعني  Doxa كلمة مركبة من كلمتين      (Doxologie)الدوكسولوجيا   )∗( .331مارتان، المرجع نفسه، ص  )1(                               ما دولوز،  ". اإلنـسان كدوكسولوجيا واسعة، وأنه لدينا آراء حول كل شيء           .160هي الفلسفة؟ مرجع سابق، ص 
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، )السكوالئية(وكَـردة فعـل ضد النـزعة املنطقية الصورية املدرسية          ويف عصر النهضة،   (..). قـرون، يف دراسة التفكري العقالين وقواعده        الديالكتيك قد نافس املنطق، خالل     "أن  وقـد الحـظ بالنشيه       .رموزاجلوهـري، الـذي يقوم يف تقليص األفكار إىل قضايا واأللفاظ إىل       ، من خالل طابعه االختزايل     ..وال غمـوض أو تعـارض أو تـناقص        اعتِبـر املنطق آلة استخراج األفكار الواضحة واليقينية اليت ال لُبس فيها            ين من بعضها واألفكار من األفكار وامللفوظات، وذا        اليت تتولد ا املعا   الضبابية عن األلفاظ واألفكار وصيغ التعبري ومدلوالت األشياء والطرق         من خالهلا قيميت الصدق والكذب، وهذا بفصل املعاين الغامضة والقيم           ، وهذا يعين أن البعد الصوري يف       )1("جتـدد االهتمام باجلدل واخلطابة     مقـدمات املقاييس اجلدلية يف غالب األمر ليست كاذبة بالكلّ وال           الربهانية حىت نخلّص احملموالت الذاتية منها عن العرضية وذلك أن          ن نسرب مقدمات القياسني بالِسبارات     املتناقـضني مـن الكاذب بأ     ذلـك أمكننا بسهولة أن منيز اجلزء الصادق الذي يف ذينك القوانني            املطلـوب بقياسين متناقضني، أحدمها يثبته واآلخر يبطله، فإذا فعلنا        أن نأيت يف ذلك ) اجلدل(فعـسر عليـنا ذلك، أمكننا ذه الصناعة         مىت أردنا أن نقف على احلق يف مطلوب ما         : " إنه والنفـي، حـيث   إن الديالكتـيك ليس إال متفصالً لبنيتني منطقيتني مها اإلثبات           .وال تلغيهاال تـشتغل إال يف عملية ديالكتيكية حتلل التناقض واالختالل واملفارقة           ، واليت  ..احلصول على احلقيقة املتضمنة يف اخلطابات واألفكار والقضايا       طّال جزءاً مهماً من العمليات الذهنية يف       املـنطق وطابعه االختزايل قد ع     
                              

(1) Robert Blanché, Le Raisonnement, op. cit., p. 221. 
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ياز، حمددة من خالل املفاهيم     الكونـية، واليت نعتربها أدوات إقناع بامت      ولن نندهش، إذا علمنا أن القيم      "أشـكال عملـية متداخلة ونشطة،       يف احلـياة العملية وتؤدي أغراضاً إنسانية داخل اخلطابات املختلفة ويف           ألا مستعصية على االختزال والصورية والترميز، ومع ذلك تفعل فعلها          لية من الطابع العقالين، بل جـزءاً كبرياً من تلك القضايا، ليس ألا خا        وليس من منطق بديل أو تصور جديد للربهنة العقلية، إذ يقصي املنطق            تـربز أهم االعتراضات على املنطق من داخل القضايا اليت يتناوهلا            .الربهاينللحقـيقة يف الـربهنة اجلدلية وبذلك حيافظان على اجلوهر املنطقي           بع اإلكراهي والقسري   ، ميارسان الطا  )∗(ختفيض حضورمها يف اجلدل   ، وظهر بذلك أن االختزالية والصورية، وإن متّ        )1("صـادقة بالكـلّ    اللغة وبالتايل فإن الغموض وااللتباس، باعتبارمها جزءاً من جوهر          .الذي يسمح باستخراج نتائج حتمية بالضرورةتـتحدد باملعىن املنطقي الواضح والقابل للحساب واالختزال بالشكل         ، ومنه فإن كثرياً من القضايا ال       )2("األكثـر غموضاً والتباساً يف فكرنا      تنخـرط يف بـناء مقواليت متماسك أو نسق مفاهيمي دقيق، ومنه فإن      مفارقـة للمـنطق يف إنتاج قيم تدفع إىل الفعل وتشكل تصورات ال             يندرجان ضمن طرق   " طبيعيان"واخلطاب واإلنسان نفسه، مها مكونان      
                              

، أندريه الالند، موسوعة الالند     "البيانعلـى المـنطق الـصوري وتقابـل         في العصر الوسيط صارت كلمة جدل تدل       "لقد ذكر الالند في موسوعته أنه        )∗( .501سابق، ص ابـن رشـد، نـص تلخيص منطق أرسطو، كتاب الجدل والمغالطة، مرجع          (1)  .273، ص A-G، ج 2001، 2ط  خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، باريس،       : الفلـسفية، ترجمة  
(2) Perelman, Traité de l'argumentation, op. cit., p. 188. 



77 

يف رغبته يف التفوق على الفلسفة، ينـزع املنطق من         .  يتغذى منها  اليتاملـنطق هو دوماً مقهور وخاسر على يِد ذاته، أي يد تفاهة احلاالت             " وحينما يرى املنطق بنفسه يف     (..) تعـرف على الصحيح يف االفتراض       مبجمـوع الفرضيات األوىل اليت كانت حتد وتخضع الفكر إلكراهات           كـل أبعاد السيكولوجيا، ولكنه حيتفظ    (Proposition) )∗(االفتـراض   .ايف اللغة وبالغتهالفكر نفسه، واليت تتضمن الغموض وااللتباس اللذان يتأسسان أيضاً         عـن الصورنة املنغلقة أو االختزالية اإلكراهية، بل تنتج عن طبيعة           ، إن هذه احلركة ال تنتج      )2("مفترض ويكتسب قوةً يف اإلبداع ماثلةً     لالمتناهـية اليت حترره من الصحيح، من حيث هو منوذج          احلـركة ا  نستطيع برهنة كيف أن الفكر يِنتج شيئاً مفيداً، عندما يتوصل إىل           "الـصحيح، ولكنه جيد فعاليته يف اخلطاب واألنساق العملية، حبيث          ال يـستطيع أن يضع مجيع قضاياه ضمن دائرة         " عقـالين "تفكـري   لقـد أصـبح، أمراً ملحا، البحثُ عن الطريقة اليت يشتغل ا             .إىل التالشيواإلجياد، معرضاً القضايا نفسها يـستنفذ املـنطق، مـن خالل حسابه للقضايا، كلّ إمكانات البحث            ، حيث  )1("شـطرنج أو لعبة لغوية، لكن املسائل ليست أبداً افتراضية         االفتراضات، يف تقابلية مع ذاته، وكأا لعبة ألسئلة متلفزة، أكثر منها           ائل، فإنه يفعل ذلك حسب طريقة حساب       جحـيم حـساب املـس     

 .145دولوز، غتاري، مرجع سابق، ص  )2( .144دولوز، غتاري، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، ص  )1( .مفهوم القضية بمعناها المنطقي، كحساب القضايا، ومنه فإن كلمة افتراض في هذه الترجمة تعبر عن          "افتراض"وليس  " يةقض" في هذا الموضع هو propositionنـشير إلـى أن الترجمة الصحيحة لكلمة       )∗(                              



78 

، فإذا كان   )1("للحجـاج يف القضايا اإلنسانية وكمنطق ألحكام القيمة       وضـرورة األحكـام القيمـية، فإن البالغة تعود كدراسة حية وتقنية            بأوهـام العقالنـية والوضعية واالعتراف بوجود الغموض يف األلفاظ          وبعد اإلطاحة  "بعد أن بدأ العقل يفقد جزءاً من مربراته اليقينية،           طاب يف كُليته دون نـزعة     ، هذا اهلدف هو إيصال اخل     )3("احلجاجـية وأشـكال األسـلوب مبعـزل عـن اهلدف الذي جيب أن تنجزه يف              أن نفصل، يف اخلطاب، بني الشكل واملضمون ودراسة البنيات        "ميكـن   إذا الـتحم شكله مبضمونه العملي وهو مبدأ عمل احلجاجية، حبيث ال            ، أي  )2("املنطوق صحيحاً إن قدم شيئاً ما للمعرفة      "ويكون بذلك    .أشرك فيه تناقضاً ال يفهم منه، بعد جهد االتفاق، خروجاً عن املعقولمستعيـضةً عنها بفهم املخاطَب ومشاركته يف بناء اخلطاب حىت وإنْ           الـصور مبـضامينها، مـتجاوزةً لبعٍض أو كثٍري من املقدمات والنتائج             املنطقي يشتغل على صور القضايا، فإن احلجاجية تربط هذه          الـربهان  وذا فإن احلجاجية تم باخلطاب الطبيعي للغة، وخاصيةُ        . )4("االسـم اإلنـساين، فإنـه يتمثل يف الذهن بواسطة املفهوم، ويف اللغة بواسطة            عقل بال) أي الشكل (األفـراد مـن نفـس النوع، وعندما يتم جتريده           فكل املوجودات متتلك شكالً، يتشابه لدى    "وطـأة األشكال اخلطابية،     وشكل أو هدم الشكل بدعوى بلوغ املضمون واملعاين اليت ترزح حتت           ، أي دون تقلـيص اللفـظ إىل صورة         "réductionnisme"اختـزالية   
                              

(1) Perelman. Ch, L, Olbrechts-Tyteca, Rhétorique et Philosophie:  
 Pour une théorie de l'argumentation, éd., PUF, Paris, 1952, p. 41. 

(2) Hans Lipps, Recherches pour une logique herméneutique, op. cit.,  
 p. 18. 

(3) Perelman, Traité de l'argumentation, op. cit., p. 192. 
(4) Oswald Ducrot, “Logique structure, énonciation, lectures sur le  

 langage”, éd., Minuit, Paris, 1989, pp. 13-14. 
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، بل يف جوهره    املنطق هو اختزايل، ال عرضياً    "بـرهانية، وبـذلك فإن      أشكال وظيفية تؤدي إىل نتائج مرتبطة بالضرورة اليت تفرضها مقدمات          يهـتم املـنطق باللغة الصناعية، وجيعل من األلفاظ املختزلة جمرد            .احملايث واملوازيالبالغـي واطـرادها األسلوبـي ومضموا الداليل املُصرح واملضمر،         كها تلـك اليت تظهر هامشية وثانوية بشكلها وصيغها وتعبرييتها وسلو         الطبيعـي، هـنا، تعين أن تحمل اللغة مجيع معطياا الضرورية أو حىت            ومن . اللغـة ونفـيها إىل مناطق ميتافيزيقية أو المنطقية أو العقالنية          لشكل منطقي معني فتتطابق مع رأي مربهن مسبقاً، أو يتم إقصاء هذه             فإما أن يتم تطويع اللغة وإخضاعها تكـوين معـرفة حـول شيء ما،    آلية، فال يسمح لآلراء امللغاة الدفاع عن صدقها أو االخنراط يف عملية            يعـِرض املنطق اآلراء يف شكل قضايا يلغي بعضها بعضاً بطريقة            .األكثر مشولية لدالة املفهومأي يف وضـع املـنطق داخل سياق عام، كسياق البالغة، حيدد الطابع             ، )1("لغة طبيعية رتبة افتراضية أكثر عمومية، مثل منهج التعبري عن مجل          أوالً أن ال حتدد الوظيفة فقط يف افتراض رياضي أو علمي، بل أن تعين              ، ولكن هلذا جيب    (Russel) ورسل   (Frege)الطريق الذي رمسه فرجيه      حسب  )∗((Fonction)إنه يريد أن جيعل من املفهومة وظيفة        : وضرورياً ، وهذا ينطبق على    )2("دال الصحيح باخلاطئ  لـيس له القدرة على استب     التاريخ يقصي الالعقالين، والعقالين يبقى مبدعاً ومتخيالً،       "املعلوم أن   
 .140دولوز، غتاري، المرجع السابق، ص  )1( .فريجه وراسل وكذا الحديث عن المنطق الرمزي والرياضيوليس وظيفة بدليل سياق الحديث عن      " دالة" هي   Fonctionتـرجمة كلمـة      )∗(                              

(2) Maurice Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, éd.,  
 Gallimard, Paris, 1955, p. 33. 
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افات واجتاهات   وثق تنظـام املعرفة وإمنا ظلت ختدم آراء وإيديولوجيا       إنه تاريخ انتصار الوظائف، لكن هذه الوظائف ليست حيادية يف           .املفهوم وخاصية األلفاظ والسلوك الطبيعي للغةتاريخ املنطق نفسه، بوصفه تاريخ الوظيفة اليت ختتزل يف هيكلها طبيعة            فإن تطور  "وعلى هذا األساس    . اآلراء الـيت تغالبه على امتالك احلقيقة      انتصر وعندما أراد أن حيافظ على انتصاره صورن نفسه حىت ال يصارع            ، أو مبثابة رأي "املنطق مبثابة بالغة ذابلة   "معينة، ومن هنا ميكن أن نعترب        اليت تكشف لنا عن أصله      )∗(مـن خـالل ربـط املنطق بأنطولوجيته       والـتعارض، وهذا بربط هذه القضايا بشروط وجودها وظهورها، أي          والـنقد املـوجه إلـيه أفـرز قضايا املنطق نفسه كآراء قابلة للنقاش              ، فتطور املنطق   )1("حلجاجيةاملنطق الصوري مسح بالفصل بني الربهان وا       إـم يقومون باحملاججة لتربير إبداعهم ملفاهيم وأنساق رمزية جديدة          : التاليةفالرياضيون واملناطقة ال خيرجون عن القاعدة       "الدوكسولوجي،  
                              

(1) Perelman. Traité de l'argumentation, op. cit., p. 261. )∗(   لقـد قام الفيزيائي فرنسوا الرسا"François Larçat" تسمى " أنطولوجيا" بإنشاء : ، تقوم على مبدأ أساسي هو"L'ontologie quantique"باألنطولوجيا الكمية  في وهذا ما ساهم " الموضوعات الكمية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بشروط ظهورها"  من طرف الفيزيائي األيرلندي les inégalitésالتأسيس لنظرية الالمتساويات 
"John Stewart Bell" المرتبط ، وهي تندرج تاريخياً ضمن الحوار 1964 سنة بودلسكي،  من طرف أنشطاين،     1930باكتمال الميكانيك الكمية المفتوح منذ سنة        ـ      فـشل المنطق التقليدي وبروز نماذج منطقية تتخلى عن مبدئي عدم التناقض            التي بني عليها نسق اكتمال الميكانيك الكمية، ودّل ظهور هذه النظرية على             الصياغة الرياضية للحجة    Bell بيل   ، وتمـثل ال متساويات    (Rasen)رازن    ).1/2) = ¯ب(ق) = ¯أ(ق) = ب(ق) = أ(ق( Lukasieuviczلوكازيفيش  : والثالث المرفوع، مثل المنطق الثالثي القيم ل

  Alain Boutot, “La logique et l'ontologie”, in: Revue: راجــع 

 Philosophique, éd., PUF, Paris, no. 04-1998, pp. 441-461. 
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إن املـنطق، بـذلك، يـصنف كفـرع مـن علـم عام هو                .املنطق هي آراء بامتياز متّت صورنتها وتثبيتها بشكل رمزي، وعليه فإن احلجج اليت يربهن ا       )1(.."وللربهنة والدفاع عن نظرية ما     ، فهذه الرابطة األنطولوجية    )3("اإلنـسان إىل ما ترتبط به كينونته       (Zugehörigkeit)يـتوقف على األذن فقط، ولكن على انتماء          ال  (Gehör)مـنا ولكـنه ال يعرف كيف يستغله، هذا السمع           لكه كل واحد   أن مساع ما ليس له صوت يتطلب مسعاً ميت        "هيدغر  هذه اآلراء بالرابطة األنطولوجية اليت هي رابطة انتماء، وذا رأى          جيـب استبدال الرابطة اإلبستيمولوجية اليت نستمع من خالهلا إىل     للتعـرف على اآلراء اليت ليس هلا صوت يف املنطق أو بواسطته،             -ج  .)آراء ذابلة(بيتها رمزياً كل منطق هو صورنة آلراء معينة مت تث -ب  .كل فكرة هي رأي تقف وراءه حجاجية ما -أ  :وميكننا أن نجمل مبادئ هذا العلم يف العناصر التالية .من املنطق هو الدوكسولوجياكطريقة للدفاع عن الرأي وجزء تأصيلي من البالغة، ضمن علٍم أمشلَ           ، وذا فإن احلجاجية تندرج،     )2("ةهلـا إدراكات حسية وانفعاالت ذري     ، لكن األشياء نفسها هي آراء نوعية، إذ إن    (..)كدوكسولوجيا واسعة   حـسياً أو يؤثـر فيـنا، إىل حـد أن علـوم اإلنسان ميكن أن تعترب                 حـسية وانفعاالت وهي تكون آراء، لدينا آراء حول كل شيء ندركه          هي إدراكات   (Vécu)حجج وظائف املعاش    "، إذ إن    "الدوكسولوجيا"
                              

(1) Oléron Pierre, L'argumentation, op. cit., p. 35. 

 .160-159دولوز غتاري، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، ص  (2)

(3) Martin Heidegger, “Le Principe de raison”, trad. André Préau,  
 Gallimard, Paris, 1962, p. 129. 
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، )1("املـستخدمة يف صـورانيته هـي ملفوظات لسانية بامتياز         دائمـاً أمـام عملية حتوله إىل عامل لساين، معترفاً بأن امللفوظات            فعالَم املنطق ال يصمد    "أو استنباطها مدعياً الوضوح والدقة فيها،       ال ميكن أن نضع للعقل منوذجاً صورياً يشتغل به يف إنتاج احلقائق             -د  .يساهم يف بناء هذه ااوزةهـي مـا يسمح مبجاوزة إخفاقات املنطق واستدخال كل رأي            ، (Orthodoxe)، كما أن الدين ينتج استقامة الرأي        )إبـستيمية (مـبحث القـيم، حـيث إن العلـم ال ينتج سوى آراء نوعية               هو السلوك النموذجي للحقيقة خاصة يف       )الرأي( الدوكـسا    -هــ    .)2("تفتحه احلجاجيةاملنطق يقوم بإقفال ما "ميري، إن اخنراٍط يف التباسها، وعلى هذا األساس أمكننا القول، مع ميشال          تشكل منوذجاً صورياً خارجها، فكلُّ حقيقة مستخرجة هي حمض         مـا يعين أنه ميكن أن تتكون حوهلا آراء متعارضة ال تستطيع أن             ت اللسانية هي عوامل فيها التباس وغموض واطراد، وهو         وامللفوظا جيب صعود الطريق الذي ينـزله العلم،      "وعلـيه رأى دولوز أنه       إن املـنطق الـذي تـشتغل به الدوكسولوجيا هو منطق احملادثة             -و  .إبستيمولوجياً بالصورنة أو ربطها بالوقائعهـو فـضاء آراء، يـتم إثـباا باالنـتماء أنطولوجيا وتثبيتها             ، فالفضاء الذي تنتشر فيه احلقائق      )3("يم املنطق وحيث يف أسفله يق   
(Diskurs)        ات  وهو منطق تداويل يستبدل قيم احلقيقة يف امللفوظ ما ينتج عن " بقيم اإلثبات والنفي، ومنه فإن   )الـصدق والكذب  (

                              
(1) Oswald Ducrot, Logique, structure, énonciation, op. cit., p. 75. 

(2) Meyer M, Qu'est-ce que l'argumentation?, op. cit., p. 41. 

 .145 ص دولوز، غتاري، المرجع السابق، (3)
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، فمهمة الدوكسولوجيا هي جتاوز إخفاقات      )1("بالدافعية العقالنية التجريبـي، بل من خالل قوة احلجة اجليدة، وتسمى هذه القوة          احملادثـة ال ميكـن أن يكـون نافذاً باإلكراه املنطقي أو اإلكراه              منطقية  Modalitésحقيقة مبتورة ومشوهة مبنية على جهويات       أدت إىل انفـصال املعرفة عن شروط وجودها وتكوا، مما أفرز           الفعـل العقالين نفسه مبا هو أبعاد متداخلة وآفاق منصهرة، كما           ة والتجريبية والرمزية املنطقية اليت أدت إىل تآكل        العقالنية الوضعي  سة مبا هي نتيجة فعلية لقوة      ال تقـود إىل فعل أو ممارسة، واملمار        ، إن ..)املقوالت(املنطق املتعايل الذي يدرس املفاهيم األساسية الدالة يثـبت قواعد تبنيِنه وحتوله، كقيم للحقيقة الثابتة، كما خيتلف عن           منطق احملادثة خيتلف عن منطق امللفوظات الذي       "وـذا فإن     .عقالنية درس اخلصائص الصورية اليت تشكل     منطق احملادثة هو منطق تداويل ي      كون دقيقاً  ميكـنه أن يكون مقنعاً دون أي يكون حسابياً، وميكنه أن ي           العقـل والعقالنـية املوروثة عن ديكارت، فحسب بريملان، فإن العقل           مشروع بريملان كاختراق وهدم لتصورات  "العقـالين، وذا املعىن جاء      جديـٍد للعقالنـية املعاصرة بتقدمي أبعاد مغايرة ملفهوم العقل والتفكري           تؤسس لبناٍء إن الدوكـسولوجيا، ومن خالل هذه املبادئ الستة،        .واستنباطهايـؤكد علـى الطابـع االجتماعـي لطرق احلصول على احلقيقة            هذا املنطق، إمنا هي حمض اتفاق وإمجاع حول قيمها، وهذا الطرح           ، واحلقيقة اليت تستخرج من خالل أوليات       )2("الـسياقات احلجاجية  
                              

(1) Habermas, Logique des sciences sociales, op. cit., p. 308. 
(2) Habermas, op. cit., p. 308. 
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املعرفة والفعل وجهان لوجوٍد    "الكامـنة فـيها إىل فعـل، ومبا أن          الدافعـية العقالنية مرتبطة، كذلك، بتحول املعرفة إىل عمل والقوة          وظهر أيضاً، وبعد تصاعد االجتاه الربغمايت يف املعرفة، أن هذه           .للتنقيب والبحث ومصدر الدافعية العقالنية )القدمي(جلديد املستـشار هـم أطراف فاعلة يف منطق احملادثة، املنطق ا    املختلف واخلصم املغالب واملُناظر املُفحم واادل املشاغب واملخاطب        للعقـل مصدر مطمور ومعتم لتحصيل احلقيقة يف املعرفة، أي أن اآلخر    احلجاجي  -، وذا ظهر أن البعد البالغي       )1(""علمياً"دون أن يكـون      ـ      الـربهنة من، خالل قيميت الصدق والكذب، إىل تأسيس قضية، فإن        دف "انطالقاً من رأي وليس انطالقاً من قضية، حيث إنه، يف حني            قيم احلقيقة كقرار معريفّ نافذ جيد التأييد واملوافقة يف الواقع املعاش           مريلوبونيت، فإن الفعل أو التداول يصبح قيمة من        ، بتعبري   )2("واحـد  تغال على الرأي وحتديد قرار ما أو       احلجاجـية ـدف إىل االش مالءمـة اللغة لألفعال اليت تنجزها، واخلطاب للمتكلم، واألسلوب         ، (adhésion) واملوافقة   (adéquation)مـرتبطة خباصييت املُالَءمة     حتققها زمنياً وطريقة نفوذها يف املُعاش، وهي بذلك، أي احلجاجية،          القضايا حنو حقيقة يؤيدوا ويربطوا بشروط      الـدالالت والـرموز و    تـرتبط احلجاجـية باحملادثة كمكان الشتراك األفراد يف توجيه           .املرتبط بصريورة تارخييةاملـرتبط باألفراد وأبعاده النفسية واالجتماعية وكذا طابعها الزمين         ، فالربهان املنطقي ينـزع عن احلقيقة طابعها الشخصي        )3("تربيـره 
                              

(1) Philippe Breton, L'argumentation dans la communication, op. cit.,  
 p. 11. 

(2) Merleau-Ponty, Les aventures de la dialectique, op. cit., p. 18. 
(3) Robert Blanché, Le raisonnement, op. cit., p. 223. 
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للرأي وعلى القرار املُنجز بواسطة     ، ومـوافقة السامعني     ..للمعـاين  إن كلَّ تفكري   "كقـوة دافعـة للعقل، حىت أمكننا القول مع بالنشيه           اخلطـاب وكـذا حتقيق املوافقة بتربير الرأي وتعليله بإقامة احلجة عليه            وتلعـب احلجاجـية دور حتقـيق املالءمة من خالل بناء بالغة             .)∗(الرأي النافذ  .جهويات خمتلفة عن اجلهويات املنطقيةمـتجاوزاً مـن طـرف الفعل ومنخوراً بالفراغ الداليل الذي ميتلك             قد أصبح متجاوزاً ومنخوراً على يِد ذاته،        )..االنـسجام، الضروري  (توافـق اآلراء، وهـذا يعـين أن العقـل الذي تعامل جبهويات املنطق       ومعايري اجتماعية حيصل ا وعليها     يف احلـياة االجتماعية، وتنبين كقيم       والتباسات ويكسوها الالتناغم والالانسجام، تقود إىل أفعال جتد تأثريها         الـتوجهات القـضوية املتناقـصة واملتضادة، واليت تسودها مفارقات          ، فكثري من   )1("بطـريقة مباشرة أو بوسيط نظري، سوى توجيه الفعل        لتعليل، وليس للعقل دور آخر، سواء      عقـالين هـو عمل مبين على ا       

وهذا ألن الرأي يوصف بأنه سلطة، فقد الحظ        " رأي نافذ "نـستخدم تعبيـر      )∗(                               الرأي الشائع،  (المفهوم األرسطي القديم    " doxaالدوكسا  "روالن بـارث أن      أو (، هي الوسيط الثقافي     )والعـام، والمحـتمل ولكن غير الحقيقي والعلمي         .من خالله) أو الالسلطة(الذي تتكلم السلطة ) يط االستدالليالوس

 .156-152ص  ، 1999،  1مـنذر عياشـي، مركـز اإلنماء الحضاري، حلب، سورية، ط             : روالن بارت، هسهسة اللغة، ترجمة    : أنظر". متـرتب عـن القـول بـه       عتبـر أن الـرأي هـو رأي نافذ أي أنه قائم على إلزامية اجتماعية وفعل                تإرادي، بالغة للرأي الشائع، وهذا يعني إذن أنها كانت مجبرة، وبهذا المعنى            العظمـى، فقـد كـان من حقها أن تكون بشكل علني، وإذا استطعنا فبشكل               الـبالغة األرسـطية، بما أنها مؤسسة على رأي الغالبية          "كمـا اعتبـر أن       

(1) Blanché, Le raisonnement, op. cit., p. 233. 
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 :من البالغة الممكنة إلى البالغة المتكاملة: لحجاجيةا. 3.2
، فاحلجة،  )1(" عنصر أساسي لكل ما هو عقالين      قـضية ما أو دحضها، فهي     خالله التغلب على اخلصم، ونربهن على أنه خمطئ، أو هي السبب يف إثبات             عدة معان، فاحلجة هي نقاش أو جدل، حناول من         "ولكلمـة حجـة      .ومنه ميكن وصفه باخلطاب الفقري املعرض للتهافت والتقويض وااليارحجاجي ال يتضمن على أية حجة ظاهرة ميكن استخراجها،         وخطاب غري   خطـاب حجاجي يشتمل على جمموعة من احلجج ميكن متييزها وعزهلا،           : أو تنـصيبها داخـل اخلطاب، ومنه ميكن التمييز بني نوعني من اخلطاب            بنيةً صناعية يعتد ا للربهنة، أي أنه ميكن عزهلا         " احلجة"يعترب املنطق     )∗( والضرورة فقط، بل يف التناقض والتناغم واإليقاع       يف االنسجام والتوافق  ومـستبعداً البعد اإلنساين يف عملية الربهنة ومحولته التفاعلية اليت ال تتبدى            الـصورية، الـيت يـشكلها االستدالل، كلَّ جدال اجتماعي أو نفسي،            املعـىن املنطقـي للحجة انغلق اخلطاب احلجاجي، واضعاً خارج الدائرة           ، وذا  )2(" تكون منطقية أو غري منطقية     نفـسه، فاحلجج وحدها ميكنها أن     خطاب حيتوي على استدالل، وهو جوهر املنطق    "إن احلجـة هـي       .االستدالل اليت تصورن حركة احلجة يف شكل مقدمة أو مقدمات ونتيجةونظام الغلق هذا يتم عرب آلية      . مـن خالل البناء املنطقي، هي خطاب مغلق       

(Rythme)ًأيضا . 

                              (1) Lionel Ruby, “La pensée logique”, trad. Paul Aimee, Daramat,  
 J.B Lippincott company, Philadelphia, New York; 1972, p. 89. 

(2) Lionel Ruby, op. cit., p. 91. )∗(             ،هاً إلى عمل مشترك ووحيد له فعاليته الزمنية، ومنه فإنه ظاهرة متمردة            متعارضة التي تشكل في النهاية     ومفهـوماً لمقاربـة القـضايا المتناقضة وال       سـيكون اإليقـاع والتناغم محوراً من المحاور المهمة في البالغة الجديدةل إلى قيام فعل ما أو تأسيس قيمة وبهـذا تتميز البالغة في كونها تبحث في        . علـى المـنطق لكـنها فاعلـة       توجمااالنـزياحات المنطقية واللغوية التي تُؤو. 
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، والتعـرف على مضمون احلجة ودقتها وقوا هو عملٌ          )1("النـسبية خـالل بنيتها املنطقية الوحيدة، بل من خالل مضموا ودقتها وقوا           فاحلجة ال تعرف قيمتها من     "وعلـيه فإنه، وكما رأى بالنشيه،        اخلطابات "إن االنطالق من مبدأ منطقية احلجة يقود إىل اعتبار أن            .إىل بناء متكامل يستجمع أبعاداً إنسانية متعددةناء املنطقي ويستثمر اللغة ومباحثها املختلفة، فهو عملٌ حيتاج         يتجاوز الب  قة املستخرجة من صراع الواقع     الـتفاوض والـتداول حول قبول احلقي      يفتـرض الـتوافق القـسري على احلقيقة، بينما تعمل احلجاجية على            أا تفتح ما يغلقه املنطق حسب العبارة املقلوبة مليشال ميري، ألن املنطق            ، أي  )3("délibérationالتربير ووضعه يف مساوقة مع التداول والتشاور         تربير رأي ما، واحلديث عن هذا       احلجاجية باملعىن الدقيق هي   "إن   .يف الواقع بعد أن شهدت املعرفة تصادم املنطق مع التاريخمع ما يقع خارج املنطق بوصفه جمموعة آراء قابلة للتحقق وهي كذلك            الرأي املتصلّب وإذابته يف النشاط العام للغة من خالل التداول والتشاور           يقة، ومنه ستبحث احلجاجية عن اختراق هذا       هلا وال تشارك يف بناء احلق     واألخالقـية له، أَوهم املعرفة بأن اللغة اليت تقع خارج صوريته ال قيمة             وانتـصر طـيلة قرون، بفعل مساندة اخلطابات السياسية واالجتماعية          اخلصوص، بالغةً ذابلة أو آراًء تصلّبت وتكلّست يف اللغة، وألنه تغلّب            أصبح املنطق، واملنطق الصوري على      تفعـيل نشاط الدراسات اللغوية،    ، لكن وبعد ازدهار البالغة من خالل       )2("يف كُليـتها ليـست حججاً      احلجاجية هي تقدمي إجابة لسؤال     "نفـسه حـول احلقيقة، ومنه فإن        
                              

(1) Robert Blanché, Le raisonnement, op. cit., p. 224. 

(2) Lionel Ruby, “La pensée logique”, op. cit., p. 91. 

(3) Blanché, Le raisonnement, op. cit., p. 228. 
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، ومنه تظهر   )نطولوجياأ(اللغـة إىل غاية الوصول إىل محِوها وإلغائها         ، وهي املسافات اليت يتم التفاوض حوهلا داخل      ..أخالقية، معرفية ودينية  أنطولوجـية، تـصطبغ باللغـة وتعكس مسافات اجتماعية، سياسية،          والـتفكري وآلـية لإلبـداع واإلجيـاد، فبني السؤال واجلواب مسافة            الجتماعي، كعالمة على االختالف    كبنية للنشاط ا  " جواب/سؤال"للغة  إذن، تعملُ عملَ الفتِح يف احلجاجية، ألا مستخرجة من البنية األصيلة           ، فاملُساَءلة،  )1("معطـى، يف انتظار إلغائه، فاالتفاق ينتج عن هذا اإللغاء          احلجاجية جيب  "إذا كـان األمر كذلك، وحسب ميشال ميري، فإن           .احلقيقة وخيتفي اإلشكال وينمحي اإلجابة عن  "كطعـم الستخراج املوضوع بالقوة وعرضه لالتفاق، فإن         اآلراء، من خالل عرض احلجج للمحادثة والتداول واستخدام السؤال          دف إىل حتقيق التوافق بني      ، ومبا أن احلجاجية   )3("وعميكنها إنشاء املوض  ال يظهـر بـشكل صريح، بل يوجد بني األحكام املوجودة بالقوة واليت             إن التناقض بني املفاهيم    "حجاجية منِتجة للمسافات واالستفهامات، حيث      بالقـوة ميكـن استخراجها من املفاهيم واآلراء والنصوص بوصفها منابر           ل ميكن مقارنتها باملساءلة االجتماعية، ومساءلة      مـساءلة بالفع  : املـساءلة واجلـواب ونظـام املـسافة بينهما، ويكمن احلديث هنا عن نوعني من             ، أي من توجيٍه عقالين حلركة السؤال       )2("أن تستخرج من نظريٍة للمساءلة     ، ومنه فإن احلجاجية    )4("سـؤال مـا هي ترسيم هلذا االتفاق الضمين          .احملادثة بوصفها املظهر االتصايل واالجتماعي للمساءلةستوى البنية املتضمنة يف اللغة نفسها، ويف       تـشتغل يف املـساءلة على م      

                              (1) Michel Meyer, Qu'est ce que l'Argumentation?, op. cit., p. 115. 
(2) Ibid., p. 67. 
(3) Pierre Oléron, l'Argumentation, op. cit., p. 54. 
(4) Perelman, Tyteca, Traité de l'Argumentation, op. cit., p. 214. 
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، "عنف خطابـي "إن احلجاجية، من حيث املبدأ األنطولوجي، هي         اخلطاب، فهل احلجاجية طفرة خطابية أم هي فعل حمايث للخطاب؟وجود احلجة يف   للحجـة هـو حمـلُّ تساؤلٌ عن مشروعية ومسوغات           متييـز نشاطها من خالل الغرض الذي تستهدفه، ألن الطابع األنطولوجي           إن احلـديث عن احلجاجية، كجانب من العمل البالغي، يقودنا إىل            فعل ينـزع دائماً إىل تعديل حالة األشياء املوجودة        "ألـا حسب بريملان      جج اليت ينبين   ، ألا فعل لإلجياد باالستناد إىل العقل، أي إىل احل         )1("من قبل  فالغرض احلجاجي  "علـيها اخلطاب، وهذا جلعل ما كان غري ممكن ممكناً،            ، والغرض من ذلك هو     )االستنباط( أو من العام إىل اخلاص       )االسـتقراء ( اليت تسري من اخلاص إىل العام       )الصناعية(باحلجـة املنطقـية وشبه املنطقية       ، ويتحقق هذا الغرض، من جهة أخرى،       )األخالق مثالً (مـن آراء اتمع      اخللفية العامة املكونة    ، وعلى )العقود والشهادات (علـى الوقائع املوضوعية      املعتمدة  )احلجة غري الصناعية  (وميكن أن يتحقق هذا الغرض باحلجة املادية         يتمـثل يف جعل موضوع اخلطاب ممكناً بالرجوع إىل العقل،           )للـبالغة (  .)3("non formel" ورية فما مييز احلجاجية شبه منطقية هو طابعها غري الصوري          الص هي االستدالالت غري :(Quasi logiques)احلجج شبه منطقية  -ب  .احلتمية االستداللية بني املقدمات والنتائجهي االستدالالت الصورية اليت تتميز بوجود      : احلجـج املنطقية   -أ  :أربعة أنواع من احلجج متراتبة حسب خصائصها ومكوناا، وذا ميكن التمييز بني     )2("كيد أكيداً جعـل غري احملتمل حمتمالً وغري األ      

                              
(1) Ibid., p. 72. 

 .25 ص ، مرجع سابق، البالغة واألسلوبية،هنريش بليث )2(

(3) Perelman, Traité de l'Argumentation, op. cit., p. 260. 
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وهـي احلجج املستخرجة من طبائع الناس       : احلجـج املعـنوية    -د  .طابداخل اخلعـبارة عن آراء اجتماعية منوذجية ووقائع مرجعية تتخذ كحجج        ، فهي )1("الواقـع، واليت تعرض كمطابقات لطبيعة األشياء نفسها      املرتكزة على بنية   " وهي احلجج غري املنطقية      :احلجـج املاديـة    -ج  ، وهي حجج ال    )2("أي إال إذا كانـت حججاً مصاغة ومشكَّلة       ميكن أن تكون براهيناً، إال إذا كانت منخرطة يف خطاب عقالين،         الرباهني بواسطة الطبائع أو امليول واألهواء ال       "وأهوائهم، غري أن     ، وإمنا تقوم كذلك على الشروط      )3("هـو دائمـاً عالمة على ضعفها      إن الذي يربهن أكثر ال يربهن شيئاً، فتكديس احلجج         "الحظ بالنشيه،   إن احلجاجـية ال تقـوم من خالل توفر احلجج فقط، إذ، وكما              .وقائعتنجـزها، واليت يتعذر وجودها يف خطاب مصورن أو مثبت يف           أو حماكاة الواقع، وإمنا تقوم على األفعال اليت        تقوم على الصورنة     ، بل  )∗(إن احلجاجية هي مساوقَة العقالين مع العلمي      : التداولـية  -أ  :التالية
                              

(1) Ibid., p. 257. 

(2) Christine Noille-Clauzade, “La Rhétorique et l'étude des textes”,  
 éd., Marketing S.A, Paris, 1999, p. 49. 

(3) Blanché, op. cit., p. 223. )∗(           ف طه عبد الرحمن الحجاج بأنهاسـتداللية أوسـع وأغنى من البنيات البرهانية الضيقة، كأن تبنى االنتقاالت            الحاجـة، وهـو أيضاً جدلي ألن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور              علمية، إنشاء موجها بقدر  ويهـدف إلـى االشتراك جماعياً في إنشاء معرفة          مقتـضيات الحال من معارف مشتركة ومطالب إخبارية وتوجهات ظرفية،          فهـو تداولـي ألن طابعه الفكري ثقافي واجتماعي، إذ يأخذ بعين االعتبار              فعالية تداولية جدلية،   "وفي هذا المعنى يعر
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ؤوالن إىل  االجتماعية بدوافع عقالنية، ألن االقتناع والتوافق إمنا ي       ، فاحلجاجية مرتبطة مبا يؤول إىل أفعال داخل احلياة         )2("العقالنـية مـن خـالل قـوة احلجـة اجليدة ونسمي هذه القوة بالدافعية             احملادثة ال ميكن أن يكون نافذاً باإلكراه املنطقي أو التجريبـي بل           ما ينتج عن   "از، ألن   ، ويظهر هذا البعد يف احملادثة بامتي      )1("الكالمتتـشكل مـن سلـسلة من القضايا، وإمنا من سلسلة من أفعال             فاحلجاجية ال  "هـي إعمـال العقل يف ما هو فعل أو يؤول إليه،              تقوم احلجاجية على تناسق مفاهيمها ومصطلحاا،      : اللغة املشتركة  -ب  .االلتزام بالفعل أو اإلقرار به ، ألن االنسجام اللغوي يف احلجة شرطٌ       )3("وتقنـية تسمح باالتصال   احلد األدىن الواجب يف قيام احلجاجية هو وجود لغة مشتركة          "إذ إن    ن احلجة كافية إال إذا كانت      فـال تكـو   "يف كفايـتها وقـيامها،        . وتلقيه على حالة توافقيةشرط االتصال من خالل فهم اخلطاب، وهو ما يعين أن احلجة املتجانسة حتقق        )4("مستخرجة من نفس اللغة   
 ).58، ص 1987، 1 المغرب، ط -والتوزيع، الدار البيضاء الـرحمن، فـي أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المؤسسة الحديثة للنشر            طه عبد  : أنظر". (التـناقض الـذي ال تحس فيه خروجاً عن حدود المعقول          ، وتجنح أحياناً إلى    "التراتب"اللية تأخذ بمبدأ التفاضل و    علـى صـور اسـتد     إنكـاراً كلمـا انتسب إلى مجال تداولي مشترك مع المتكلم، وكأن يعتمد فيها      غير تلك التي نطق بها، تعويالً على قدرة المخاطَب في استحضارها إثباتاً أو      الكثيـر مـن المقدمات والكثير من النتائج، وأن يفهم المتكلم المخاطَب معاٍن             ع، وأن يطوى في هذه االنتقاالت      الـصور مجتمعة إلى مضامينها أيما اجتما      فـيه، ال علـى صـور القضايا وحدها كما هو شأن البرهان، بل على هذه                                                                                                                

(1) Habermas, op. cit., p. 308. 

(2) Ibid., p. 308. 

(3) Perelman, Traité de l’Argumentation, op. cit., p. 19. 

(4) Habermas, op. cit., p. 312. 
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الوعد بإجناز ما يترتب    تنبين على مبدأ االدعاء بالصدق واحلقيقة و      ال تقوم احلجاجية يف املنطلقات الريبية، بل إا        : اإلدعاء باحلقيقة  -ج  بأا ذلك "هـا إىل الـتحقق، وهلذا يعرف هابرماس احلقيقة         ودفعإن اسـتدعاء احلجـة إمنا يكون من أجل عقلنة اإلدعاء باحلقيقة             .واحلقيقةاحتمالـية لكـنها تتضمن هدف الوصول إىل اإلقناع بالصدق           ، فمنطلقات احلجاجية   )1("كـذلك إىل تـشييد الفعل يف احلقيقة       فهي ال دف إىل اإلقناع فقط، بل دف        "علـى هذا االدعاء،      ، فاحلجة ذا الشكل    )3("بالصدق إلنشاء ما، ألمر ما أو لتقييم ما       التعليل الذي يدفعنا إىل االعتراف باالدعاء      "فـإن احلجـة هـي       بعد هذا االدعاء ألنه قد يبطل بعد احملادثة أو يضعف تربيره، وذا             ال توجد   - احلقيقة   -د إليها، كما أا     الربهنة عليها يف دائرة تعو    ألـا ليـست قبلية نعمل على استخراجها وحتصيلها منطقياً أو           احلقيقة ال توجد قبل اإلدعاء بالصدق أي قبل بدء اخلطاب، ذلك           ، ومنه فإن   )2("االدعاء بالصدق املصاحب ألفعال الكالم املتحققة      فالقوة اليت تسمح حلجة ما     "كانـت قائمـة يف حمصلة توافقية،        يعـين أن الـشروط السابقة ال تؤدي إىل قيام احلجاجية، إال إذا              ختتلف احلجج من حيث القوة، وهذا     :(adéquation)املالئمـة    -د  .أفعال اخلطاب املترتبة على هذا االدعاء بالصدق ويدفع إىل حتقيق     هـي الطابـع العقالين املعطى لالدعاء       فق، مرتبطة مبالءمة اللغة املستعملة مع      بالوصـول إىل إمجاع وتوا    
                              

(1) Clauzade, “La rhétorique et l'étude des textes”, op. cit., p. 49. 

(2) Habermas, op. cit., p. 283. 

(3) Ibid., p. 309. 
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هي اتصال قبل كل شيء، إا      احلجاجية  "قـيام احلجاجية، ألن     العقالين الذي ال يتحقق بدوره بدون االتصال، باعتباره شرطاً يف          احلجاجـية ويف بنيتها املفامهية ووظائفها العامة، إمنا حتقق اإلمجاع   ، فاملالءمة يف لغة    )1("غايات احلجاجية ونسقها املفاهيمي املترابط     التعارض  "(Oswald Ducrot)وعلى هذا األساس رفض ديكرو  .، الضروري واملمكن)التناقض(غري املمكن : جبهات فمرتبطة  )املنطقية(أما الثانية   . ميكـن أن حتدد قيمة االدعاء باحلقيقة       - أي احلجج املتراتبة     -وبعضها أضعف، إذ من خالهلا      بعضها أقوى   بكـون األوىل مرتبطة جبهات تراتبية ال ختتلف أو ال تتناقض، بل            تتميز اجلهوية احلجاجية عن اجلهوية املنطقية      : اجلهوية التراتبية  -هـ   .للمحادثة أو يكون التزاماً بأفعال الكالم داخل جمال عملي معنياملالءمـة الداخلـية كانـسجام إلدعاء احلقيقة، قبل أن يعرض            ، فاإلقناع مير عرب   )3("اخلطـيب أكثـر إقناعاً ِلمن يفكرون مثله       " إن  "Clauzade"مـشتركة، حىت إننا نستطيع القول مع كلوزاد         احلجاجـية وحتقـيق املالءمـة يف اللغة املستعملة كلغة اتصالية           ، فاحلجة تؤدي دور ربط هذا االتصال يف العملية         )2("وضع اتصايل  ، فقيمة اخلطاب تستخرج من موقعها يف سلّمه احلجاجي،         )4("ومقاصدهمعـىن امللفـوظ ال ميكـن وصفه دون الرجوع إىل أغراض املنطوق              احلجاجـية والسلم احلجاجي تندرج يف سياق هذا الرفض، وتبين أن           ونظرية . يميائية والربغماتيةبني معىن امللفوظ وقيمة املنطوق، أي بني الس      
                              

(1) Habermas, op. cit., p. 311. 

(2) Philippe Breton, L'argumentation dans la communication, op. cit., p. 15. 

(3) Clauzade, op. cit., p. 31. 

(4) Oswald Ducrot, “Les échelles argumentatives”, éd., Minuit, Paris,  
 1980, p. 08. 
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مكن يف جمـاٍل مـتدرج مـن األضعف إىل األقوى وليس من جمال امل              احلجاجية قائمةً يف وضع املقدمات     "مقـدمات ونتـيجة، فإذا كانت       الداخلـية ومـضموا اخلـاص خارج سياقها اخلطابـي، أي مبا هي            يف سلسلة أفعال الكالم املوجودة يف اخلطاب، وكذلك من خالل بنيتها            احلجة تكتسب قوا من جهتني، من خالل سياقها التراتبـي          إن .جمال السلم احلجاجي، تقع حتت درجة اليقنيعـنها احلجة األضعف وال تضادها، وذا فإن احلجج، كدرجات يف           املنطق على مبدئي الصدق والكذب يف سلم أفقي، فاحلجة األقوى تلزم           للحجاجية تعتمد على مبدأي القوة والضعف يف سلم عمودي، ويعتمد          د اليت تتحكم يف اجلهوية التراتبية      ، فالقواع )1("اجلـدل يف هـذا الباب     ليس منها شيء يوقع الظن القوي املقارب لليقني، فبهذا ختالف اخلطابة           ويكـون سكون النفس إىل ما يقال أشد، غري أا على تفاضل إقناعاا            كانـت أكثـر فإـا أبلغ يف اإلقناع وإيقاع التصديق باخلرب وأشفى،             أوثق من بعض يف الشهادات، فإا كلما       املقـنعة يكون أشفى وأبلغ و     حسب تفاضل األقاويل يف القوة وما يستعمل معها، فإن بعض األقاويل           هـي دون الظن القوي، وتتفاضل، فيكون بعضها أزيد من بعض على            التصديقات اإلقناعية  "لقـد رأى الفارابـي، يف هذا السياق، أن          .والضروري واليقيين أو غري املمكن والظني واملستحيل  .البنيات اإلقناعية ومربزة من خالله مسار الوصول إىل النتائجتتمظهـر فـيه احلجج وتتمايز، معطية بذلك حتليالً مفصالً تتضح فيه            ، أي من أجل تكوين خطاب      )2("اصـطناعي، من أجل مالءمة التحليل      بني املقدمات والعملية احلجاجية بشكل      نفـسها، فإننا نستطيع الفصل    

 .26الفارابـي، إحصاء العلوم، مرجع سابق، ص  )1(                              
(2) Perelman, Traité de l'Argumentation, op. cit., p. 207. 
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، لتمثيل البنية   )Toulmin")1"وميكنـنا أن نعـتمد خمطط توملني            : للحجة بالشكل التايل-  الصناعية-الصورية 
 ن                           م                       

 
 ت            ). ن: نتيجة( زيد شخص جزائري : اإلثبات-

 
 ح            ).    م: معطى شارح( ولد زيد في وهران -
 زائري  كل شخص يولد في وهران هو شخص ج-

 .ت)  تبريرية-قاعدة استنباطية     (
كثرياً ما يصطدم باألوضاع احملددة      )∗(املـنطق مـن بـناء نظري مغلق       املـنطق، فهي مستخرجة من العقل العملي وموجهة إليه، بينما ينطلق           تحديد ختتلف احلجاجية عن    ، وذا ال  )2("وضـع حمدد اجتماعياً ونفسياً    فاحلجاجية ال تشتغلُ يف فراغ، بل تشتغلُ يف        "ملكوناا وشروط قيامها،    اخلطاب أكثر من ارتباطها بالبنية املنطقية الداخلية أو االنسجام العقالين          مـن خـالل بنيتها الداخلية، ألن احلجاجية ترتبط بالفعل املنجز عرب            ةً لتحليل احلجة   ، وليس اصطناع هذه القاعدة هنا إال مالءم       )الطبيعـي ( قاعـدة استنباطية متضمنة يف بنية اخلطاب        مـستدعاة للتربيـر عـرب     وعليه فإن بنية احلجة تتكون من إثبات مبين على قاعدة حجاجية             ).ح: مجموعة حجج معتمدة( قاعدة استنباطية حجاجية -

                              
(1) Habermas, op. cit., pp. 309-311. 

(2) Perelman, Traité de l'Argumentation, op. cit., p. 78. )∗(           عتبـر المـنطق نسقاً منتهياً على مستوى البناء النظري، وهذر عنه    يعبالبناء بالغلق وفعل التجميد بمعناه الزمني، وهو ما ينسحب كذلك على مستوى        ا ما ي لصارمة وليست مجبرة على استخدامها، الحجاجـية ليست أبداً هذه البرهنة ا   "الميتافيزيقـي، بل مالءمة السيرورة مع الصيرورة، وبهذا رأى بالنشيه أن           بالمعنى العملـي، فالحجاجـية تعبـر عن مالءمة العقالني مع التاريخي، ليس             
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بناء منطقي معلوم وشكل    تأثرياـا وفعلها يف الواقع دون أن يكون هلا          اجتماعـياً ونفسياً، إذ جيد بعض الكالم وجتد بعض الدالئل واألفعال            شكالت العملية أو   ولدت من اصطدام التاريخ باملنطق هادفةً إىل حل امل        أو هـذه الـواقعة عن مفارقة واضحة، وذا فإن احلجاجية تكون قد             املرفوع ونعاين فعل املتناقض واملضاد، وال نفهم كيف نتج هذا السلوك            نلمس أثر الثالث    )االجتماعي والنفسي (صـوري واضح، ففي الواقع        .األقوى وتوجه اخلطاب حنو األغراض العملية اليت دف إليهاما مينحها الطابع اجلديل الذي يؤسس حلوار حجاجي تنتصر فيه احلجة           ، وهذا  )2("إشكالية، ألننا نتحاور حول إشكاالت وأسئلة قبل كل شيء        هي اليوم ذات طبيعة    "،  "باخلطابة املمكنة "ميري  مـا يـسميه ميـشيل       خيتفـي هذا الفرق ويؤول االختالف إىل توافق واتفاق، فاحلجاجية، أو       جوهره وهو ما يستدعي احلجاج والتداول حول حلّ هذا املشكل حىت           الفـرق بشكل عملي، فما خيتلف عن البداهة والضرورة هو مشكل يف          والـبداهة والضرورة إمنا يظهران بوضوح يف قيمة الفعل، حيث يظهر            ،)1("ال نـتداول حيـنما يكون احلل ضرورياً وال حناجج ضد البداهة           فطبيعة التداول واحلجاج تتعارض مع الضرورة والبداهة، ألننا        "حمض،  بإحالـته إىل الفعل كمشكل عملي وليس إىل املنطق كمشكل نظري           لقـد قـدمت احلجاجية رؤيتها إىل مسألة الغموض يف اخلطاب            .توجيهها

 .ست حركة منطقية وتسلسل قضويعملي وليالحجج وتسلسلها في العملية الحجاجية هي في الحقيقة حركة زمنية وتسلسل           ، فحركة )Blanché, op. cit., p. 223(، "، إذ يمكننا تقويتها دائماً بحجج)مغلقة(وتكمـن فعاليـتها في تراتبية القوة، األكثر أو األقل، ولذلك فهي غير منتهية                                                                                                    

(1) Perelman, Traité de l'Argumentation, op. cit., p. 01. 

(2) Michel Mayer, Qu'est-ce que l'argumentation?, op. cit., p. 10. 
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تشكلُّ الوضعية املنطقية نواا    إن العقالنـية املعاصـرة، اليت        ، هي عقالنية جتاوزية قفزية     ..والربغماتية منهجها والتحليل فلسفتها   
(sauteuse) خلفها تصادماجلسور إىل األفكار          ، إذ تقوم بتلحيم التصدعات الفكرية اليت ي اً تعسفياً، ملدخفي بني          دما تلبس لباس اخلطاب، ففي    والنظـريات الـيت تبدو كيقينيات عن      اآلراء وتعارضـها، تلحيماً تومهية تشكل يف النهاية ما نسميه             خيوطه فراغات غامضة وبنيات سدميية ال تنعكس يف لغة اخلطاب بل اخلطـاب النصي تظهر األفكار كنسيج متناغم ومتناسق يمبـا هو عامل موجود، وكائن يرزح حتت وطأة ثقل           "الغمـوض "تغـيب وتتـراجع إىل دهاليـز معتم ،  . الوجودخدش اللغة يفالترنـسندتالية الكانطـية يف نظرية املعرفة، وبني األوهام اليت يحدثها           ، أي بني التوجيه العقالين التجاوزي الذي خلفته النـزعة         )1("علـيها للـصراع بـني قـيادة عقالنية صارمة وغموض للمفاهيم اليت تشتغل            احلجاجية هي جمالٌ   "ا وتكوين حجاجية مناسبة لذلك، ومنه فإن        نفسهالطبيعـية يف النصوص وجماالا العقالنية، إال بقدرا على الدفاع عن           بالعقالنـية، لكن هذه اآلراء ال تستعيد وضعها يف اخلطابات ومكانتها           تلبـية نـداءات اآلراء الـيت تـصرخ يف نسيج النص حتت أثر اخلنِق               هذا العامل الظالمي املوصوف بالغموض وااللتباس، ويعمل، إذن، على         ذ إن الـبحث الفلسفي البالغي املعاصر، إمنا يريد العمل على إنقا           .والالمعقوليةالعقالين، ويتم غلق هذا العامل من خالل وصِف هذه اآلراء بالاليقني           العـامل تقذَف اآلراء املُعاِرضة واملزامحة للحقيقة كما يعرضها النص          النص املُخاِط كنسيج عقالين ال يقبل االختراق، ويف هذا         وضـغط   

                              
(1) Oléron Pierre, op. cit., p. 10. 
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ميكننا إنشاء نظام عقلي لإلحالة     "خـالل الرمـز، إذ يرى كاسرير أنه         قد حاولت رفع هذا التوجيه إىل مستوى مشويل من          )∗(الكانطية اجلديدة ملوجه إليه واضحاً وما دونه وما سواه غامضاً مبهماً، وكانت          بوصف ا تعمـل من خالل نظام التوجيه الذي يهيمن على كل حجاجية ممكنة،            ، وبالتايل فإن العقالنية املعاصرة     )1("اسـتعاري يف جمال احلدس الفوري     الـتحديدات والعالقات املنطقية اخلالصة يف صور يتم توظيفها بشكل          اللغة عن تثبيت تعبري    "إن هـذا اخلـدش حيـدثُ عندما تبحث           علـى تـوفري هذه الفرصة إال من خالل استخراج شروط قيام العامل             العقـل اإلنساين فرصة التعرف على نفسه، وإذّاك ال تكون له القدرة            ت وـذا التقسيم اإليديولوجي للعاملني العقالين والالعقالين، فَو        .الغموض والاليقنيإىل آراء مقـبولة، لكـنها حمجوزة داخل فضاء مغلق ومعتم هو فضاء             ترقيعات وترميمات لبؤر تومهية هي يف األصل عقالنيات ذابلة ومداخل          والـشمولية الـيت تريد العقالنية حتقيقها، إمنا تتكون من          . )2("خـاص  لكل شكل رمزي    "Orientationبالتوجيه  "أكثـر مشوليةً، باالرتباط     
                              

(1) Ernest Cassirer, “Le système symbolique et sa place dans le 
système de la philosophie”, in: “Néokantismes et théorie de la  

 connaissance”,éd., J. Vrin, Paris, 2000, p. 214. )∗(     الكانطـية الجديـدة     "إن تـسمية"Néokantisme"     ماربـورغ   الكانطـية فـي شـكل مـدارس وأشهرها مدرستين أساسيتين هما مدرسة              ال تعني سوى التياراتMarburg  ومدرسـة  Bade أو هيدلبرغ Heidelberg ر، هرمان كوهن إرنست كاسير: المدرسـتين الفكـر والـتاريخ بالخـصوص بواسطة البرهان، ومن بين أهم رواد هاتين           الرياضـيات والفيزياء، أما المدرسة الثانية فتريد إضفاء الشرعية على علوم           المدرسـة األولـى بتطوير نظرية المعرفة بربطها بالتطورات الحاصلة في           ، إذ ترتبطHermann Cohen هينريش ،  .Paul Natorp، بول ناتروب Heinrich Rickertريكر 

(2) Ernest Cassirer, Le système symbolique, op. cit., p. 210. 
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كلّ ما ميكننا إقامة احلجة     : "ميكننا وضع القاعدة اخلطابية البالغية التالية     الالمعقول يف نسق عقالين، وهي شروط حجاجية باألساس، حيث إنه           ـ اخلطـاب، ويـتم من خالهلا استدعاء اآلراء املتعارضة وحتويل الغامض     ، فاحلجـة عقدة عقالنية ينبين على قوا        )1("االجتماعـية واإلنـسانية   نستطيع من خالهلا أن نمرر بنجاح كل العلوم اليت نسميها اليوم العلوم            احلجة اليت  "، وذا املعىن حتدث روالن بارت عن        "ه فهو عقالين  علـي  فاحلجاجية تشتغل يف عامل    "احلجاجـية، كمـا أما يربران وجودها،        بهم إىل املعقـول الواضـح، ومنه فإن الغموض واخلالف مها جمال            امل يتحقق ويتـسلل الوجود من خالهلا إىل املعىن، فيصبح للوجود معىن و          والفـضاء الذي تنبسط فيه احلجج وتنكشف مستويات قوا وضعفها          اللغة هي حمل االختالفات ومتظهرها، إا املرآة العاكسة لآلراء املتناقضة          ، ألن  )3("التأثري الذي متارسه احلجاجية مير عرب اللغة      "وعلـيه فإن     . الغموضتطرح مسألةتعبري تتولد منه األفعال وحتقق األغراض، حيث يف األفعال واألغراض ال           ، وهذا بتحويل هذا العامل إىل      )2("يـسوده الغموض، الاليقني واخلالف      .بذلك بعد التفكري يف اإلنسان

 :منطق اللغة الطبيعية. 4.2
وقدرا على نقل التأثري هو تبنينها يف اللغة، ألنه يف اللغة يتم لقاء الفكر              منفـصل عن شروط تكونه وسريورته، فالشرط األساس يف بناء احلجة           إن احلجـج ال تنبين يف فراغ وال تصاغ يف جمال معزول أو سياق              

                              
 .376روالن بارث، هسهسة اللغة، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Oléron, op. cit., p. 08. 

(3) Ibid., p. 20. 
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نـساين بالوجود الذي يترك معاقله امليتافيزيقية ليتفتح على فضاء الفكر،           اإل للمعىن، ، بل إا الكون املوِجد      )∗(فاللغـة ليست نسقاً من العالمات فقط      " ، "l'intériorisation du monde"وهذا الكون هو كذلك استدخالٌ للعامل  مزدوجة هي حركة ، و"l'extériorisation du moi"أكثر منه خترجياً لألنا  نفوذ :  خانتان تـصبح يف خدمة سلطة بعينها، إذ ال بد وأن تترسم فيها           إن اللغة ما إنْ ينطق ا، حىت وإن ظلت جمرد مههمة فهي            : "اللغة بقوله عـن العامل وركائز وثوقنا بالقيم، ويصف روالن بارت نظام الغلق يف            والتعارضـات وتأكيد اإلثباتات اليت تشكل يف النهاية دعائم تصوراتنا          نقلُ اآلراء  ال ميكن االنفالت من قبضة التعبري ا، االنفعال من خالهلا،            حيث  "clôture"تكتسب اللغة سلطتها من قدرا على االنغالق         .أو نفيهاوال ميكن أن يكون هذا الالوجود مصدر حجة أو قوة يف إثبات اآلراء             ، وكل ما يتعذر وصفه يف اللغة وا، إمنا هو حمض الوجود،            )2("اللغـة  قبل  ال يوجد معىن  "بطـبائعها وتأخـذ املاهـيات خصائصها، حيث         ينفـصل ما نفكّر فيه عن جوهر تفكرينا نفسه، وفيها تصطبغ األشياء            الوجـود بـاملعىن الديكاريت، أو هي الوجود نفسه، ففيها ال ميكن أن             ، بل تغدو اللغة أبعد من ذلك، إا دليل         )1("جيـب أن تفهم يف وحدا     
 ".إنها هذا الشيء نفسهال تستحضر الشيء المشار إليه فقط، بالمعنى الذي تكون فيه بديالً عنه، بل             أن العالمة "ومنه رأى هيدغر . والكائن معاً، وبهذا تكتسب قوتها األنطولوجية بديالً عن الوجود، والعالمة ال تعوض الكائن، بل هي الوجود           إن اللغة ليست   )∗(                              

  Martin Heidegger, L'être et le temps, trad. Rudolf boehens: أنظر 

 et Alphonse de waclhens, Gallimard, Paris,1964, p. 108. 

(1) Hyppolite, Logique et existence, op. cit., p. 27. 

(2) Ibid, p. 28. 
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ال نستطيع أبداً "االسـتحواذ على املعاين اليت تؤطر الوجود وحترسه، حيث      إن اللغـة تكتـسب سـلطتها مـن انغالقها، أي من قدرا على               هذه السلطة نفوذها؟ وكيف يتمظهر هذا النفوذ؟، ولكن على أي شيء متارس      )1("ما خيفف من سلطتها التقريرية القاهرة      للغة، وهو    ليس إال تكملة   modalitéيطلق عليه علماء اللسان باجلهوية      خاصـة سـرعان ما تدخل هي ذاا يف عمليات التغليف اللغوي وما             ومـا النفي والشك واإلمكان وتعليق احلكم إال حاالت تستلزم عوامل           : القول اجلازم، وتبعية التكرار واالجترار، فمن ناحية اللغة جزم وتقرير          ففـي اللغة إذن خضوع وسلطة ميتزجان بال هوادة، فإذا مل   "وارتـسامها،   وحـوارنا الـذي هو جمال وجود األنا واألنا املقابل، جمال إثبات الكينونة             " حنن"ـيمن على كل القرارات واألحكام واإلنشاءات واإلثباتات، إا          ، فالتحامنا ا والتحامها بنا جيعلها      )2("ة أي من شيئيتها   اختاذ مسافة من اللغ    ، وذا ميكن   )3("املستحيلهلـا إا انغالق وال حميد لنا عنها إال عن طريق            أي كـان فال مكان للحرية إال خارج اللغة، بيد أن اللغة البشرية ال خارج     احلرية جمرد القدرة على االنفالت من قهر السلطة، وإمنا عدم إخضاع            تكن حماولة خرق اجلهوية الرأسية خلطاب اللغة بفتحه على جهويات متعددة          إن احلجاجـية، مبـا هي فلسفة وملكة لغوية كذلك، تقوم على             .، كما تطيح بآراء أخرى وختضعها لسلطة ما..واألحكام والقواننيتـرفع آراًء وجتعلـها يف مقام السلطة واهليمنة، وا ترتسم النظريات             -أي اللغة  -، فهي  "اخلضوع والسلطة "احلديث عن حجاجية يف ثنائية      
                              

عبد السالم بن عبد العالي، دار      : ، ترجمة "درس السميولوجيا "روالن بارث،    (1)  .13، ص 1986، 2طوبقال، المغرب، ط 

(2) Zoran Jankovic, op. cit., p. 51. 

 .13روالن براث، درس السميولوجيا، مرجع سابق، ص  (3)
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إعادة إجياد جهويات الفكر حتت األشكال "يـندرج مشروع بريملان يف   فة دف اإلفالت من سلطة اللغة من خالل سلطتها نفسها، وذا           وخمتل فإن االستخدام العادي للغة   "العملـي، ولذلك، وكما رأى ديكرو،       بإجيـاد الوسـيط الكفـيل بنقل املعىن من العقل النظري إىل العقل             فـيه األبعاد اإلنسانية بشكل ثابت يسمح باملقاربة والنظر، كما يسمح           دي، إا الفضاء الذي تنصهر فيه اآلفاق املعرفية والعملية وتتبدى          الوجوضـغط احلقيقة، اليت يتقاطع فيها االجتماعي مع النفسي والتارخيي مع           ، ألن اللغة هي وحدها اليت تستطيع حتمل        )1(" النحوية املتغرية  )اللغوية( ـ إن النظر إىل اللغة كمصدر للحقيقة له مسوغاته النظرية والعملية،           .الصريورة التارخييةأو مـساوق، خارج سياق السريورة اللغوية اليت ستندرج يف صلب           يف جوهرها، تقدم قيماً للحقيقة بعيداً عن كل افتراض صوري، قبلي ، وهذا يعين أن اللغة،     )2("اخلصائص احلجاجية اللغوية  هو واحد من     ، وإال كان التلفظ غري ذي     )3("ولـيس إثبات الفعل، بل إنه الفعل نفسه       الـتلفظ باجلملـة ليس وصف ما جيب معرفته أثناء القيام بفعل ما             "أن  بـني األفكار والقيم واألفعال املترتبة عنها، إىل درجة اعتبر فيها أوسنت            وتفعـيل حياة املوجودات، أما من حيث بعدها العملي، فهي الوسيط           فهـي الكون الذي يوجد املعاين اليت ميكن من خالهلا اختراق الوجود            ة متـتلك خاصية االنتقال من الوجود بالقوة إىل الوجود بالفعل،        فاللغ  .معىن واللغة لغواً

                              
(1) Perelman, Traité de l'Argumentation, op. cit., p. 208. 

(2) Oswald Ducrot, Le dire et le dit, éd., Minuit, Paris, 1984, p. 220. 

(3) John Langshaw Austin, “Quand dire c'est faire”, trad. Gilles lane,  

 Seuil, Paris, 1970, p. 41. 
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خالل أدائهـا، وهـذا بفـضل قدرا على اإلقناع والتأثري، أي من             إن اللغـة تقـوم مقام الفاعل يف القيم العملية، مبا هي توجيه حنو             إىل إقرار األحكام   نفـسه، أي لسريورة األفعال املنجزة فيه واليت تؤول          وضـعاً صورياً كما يفعل املنطق، وإمنا هو وضع مساوق ِلنظِْم اخلطاب          ، لكن هذا الوضع ليس     )1("اللغة تضعه يف صيغ الرباهني املادية والطبيعية      إذا كان اإلقناع جهويةً للتفكري العقالين، فإن       "خاصيتها احلجاجية، ألنه     اليت ميكن  " الكاشفة"يـوجد مع ذلك، خزان دائم من املواقع األساسية          التعقـيد، وبـرغم اختالف هذه املنظومة حسب اجلنس املقصود، فإنه           إن مواضع االحتجاج تشكل منظومة منسجمة شديدة       "وتنفـيذها، إذ     ، )اجلهة(، املكاين   )الواقع احلقيقي (، احلقيقة   )الشخص(موضـع اهلوية     "Qui, quid, ubi, quibus, auxius, cuir, quomodo, quando" : )لسابعاالقرن (أن جنـد صيغة هلا يف البيت الذي نظمه ماتيو دوفندوم            ، الزمين  )الطريقة(، الكيفي   )السبب( الـسببـي    )الوسـائل (الـتقين    ، فهي، أي اللغة، ذه املواضع إمنا جتعل من كل مكوناا           )2(")الـزمن ( غلب اجلمل، فدالالا تتضمن على القاعدة      التوجيه احلجاجي مالزم أل   " عن طرحهما املتمثل يف أن      Anscombreعبـر ديكـرو وأونـسونرب       حجاجـياً عقالنياً مستقالً بذاته وفاعالً يف احلقيقة ببنياته اخلاصة، وقد           ، بوصف اللغة نسقاً    "منطق اللغة "لقـد أسـس ديكرو ملا يسمى         .ائفاً حجاجية ومواطناً الستدراج احلقيقة وتبيئتهاوظ ، ومنه فإن نشاط اللغة التوجيهي مرتبط باملتلقي مبا هو          )3(""على النتائج بلفظنا جلملة ما، فنحن حناجج بفضل منط ما من فعل احلصول           :" التالية
                              

(1) Clauzade, La rhétorique et l'étude des textes, op. cit., p. 49. 

 .37هينريش بليث، مرجع سابق، ص  (2)

(3) Oswald Ducrot, Le dire et le dit, op. cit., p. 105. 
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امللفوظات وحدها ميكنها   " هابرماس، فإن    حيث، وكما الحظ  . احلقيقةحتـصيل لنـتائج هذا النشاط، أما حمصلة التوجيه واحلجاج فهي قيمة             ومنه جيب حتديد احلقيقة يف عالقتها       )..(أن تكون صحيحة أو خاطئة       تحدد يف عمق اشتغاهلا وحلظة قيامها وإجنازها       جتـارب معينة، بل إا      قـواعد قبلية تنتظم يف معايري صورية، وال يف اآلثار النظرية الناجتة عن             ، إذ إنـه مل يعد من املمكن حتديد احلقيقة انطالقاً من            )1("باحلجاجـية  لوجـية لكلّ حجاجية فاعلة، ألنه، وحسب مقولة أوسنت، فإن          األنطومتثـيله إال مـن خـالل اللغة مبا هي إثبات وجتهيز له ليكون القاعدة               علـيها، كما ال تكون احلقيقة إال بالوجود املبنية عليه، والذي ال ميكن             ، وال تكون القناعة كذلك إال باحلجة القائمة        "احلقـيقة قـناعة   " .ألغراض مطلوبة ، ومن خالل   )2("قولَ شيء ما هو دائماً، وبكل بساطة، إثبات شيء ما         " سلسلة إثباتات لغوية تقوم   "هذه املقولة ميكننا أن نعرف احلجاجية بأا        
، وتنطلق هذه اإلثباتات من     "بتوجـيه اخلطـاب إىل إجنـاز أغراضه        للحقيقة " موضٍع"ت األنطولوجية للمعاين وتثبيتها يف      اسـتدراج احلاال   اللغـة الطبيعية عالقات حتمية، حيث إننا عندما نقبل هذه امللفوظات،           توجد بني بعض ملفوظات    "اصـطناع هذه املكونات أو صورنتها، إذ        اللغة الطبيعية، ووجود عالقات استنباطية بني مكوناا دون اللجوء إىل           لكـن ما معىن منطق اللغة؟ إنه يعين وجود طابع استداليل يف بنية             .مبنطق اللغة هو مثال احلقيقة ملا يسميه ديكرو       ،بشيئيتها اإلثبات الذي متارسه اللغة،   ، مثّ إحلاقها بغرض مطلوب حتقيقه، وذا فإن        )اجلملة(داخـل العبارة    

                              
(1) Habermas, op. cit., p. 317. 

(2) Austin, op. cit., p. 47. 
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، إن هذا الطابع    )1("نكـون جمـربين علـى تقـبل ملفوظات أخرى          باره لوغوس، أي كنظام    ودافعيتها اخلطابية، وذا يتشكل اخلطاب باعت     سـريورا العقالنـية وتراتبيتها اإلقناعية الناشئة أصالً عن قوة احلجة           املنجزة فيها هي عبارة عن مقامات حجاجية تقوى أو تضعف حسب           مبا أن اللغة تشرح اللغة وال تتجاوز إال ا، فإن سلسلة املقوالت             .ن طابعها احلجاجي احملايثالصوري، ولكنها موجودة مبـسبب التكـرار أو اإلطـناب والسجالية اليت يعترض عليها املنطق            ، فالعالقات االستنباطية بني ملفوظات اللغة ليست موجودة        )2("املفقودةصـارت تلـك القـضايا شـاهدة علـى ما يدعى بوجود احللقات              ت مثل هذه القضايا الضمنية لغاية إثبات ضروب التأويل املتسقة،          سلماسـتنتاجها مـن قضايا أخرى قد عبر عنها تعبرياً سليماً، فإذا تعين أن           ذلـك أنـه توجد قضايا ال يقع التعبري عنها تعبرياً مباشراً، ولكن ميكن     لغة التخاطب الطبيعي ليست صرحية،     "املعىن أيضاً الحظ فان دايك أن       لغة الطبيعية جيعلها تتضمن مقامات حجاجية بذاا، وذا        االستنباطي ل  ، وميكـن تربير ذلك بكون اللغة يف كليتها تكافئ كلية           )3("واخلطابـة باخلـصوص، فـإن اللوغـوس فرض نفسه كبعد أساسي للحجاجية           االهتمام اجلديد باللغة، واللغة الطبيعية     "عقـالين للغـة، ومـنه ومع         ا املتغير يف   ومنه فإا تشكل الواسطة بني العقل والوجود، وإمن        )∗(العقل
                              

(1) Ducrot, Logique, structure, Enonciation, op. cit., p. 66. )2(           فان دايك، النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الداللي والتداولي، ترجمة :  .156، ص 2000عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، بيروت، 

(3) Michel Meyer, Qu'est ce que l'Argumentation?, op. cit., pp. 12-13. 

عمارة : " الحجاجية، مقالنا  -يـراجع في نقد هذه المقولة من الناحية البالغية           (∗)  .101-97، ص 2004لبنان،  -، بيروت   44، مجلة الكلمة، العدد     "الناصـر، حجاجية التأويل الفلسفي المعاصر     
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للربهنة على الكيفية اليت    "العـادي الـذي يسير تفكرينا وسلوكنا، بل         إن العـودة جمدداً ودائماً إىل اللغة ليست لفهم النسق التصوري            .واحملتملهـذه الواسـطة هـو التراتب يف القوة والضعف داخل جمال املمكن              تأويل كل مجلة مفردة متعلقة بتأويل مجلة       للخطـاب، قائمـة علـى       االتـساق يف بداهـة الفكـر عـبارة عن خاصية سيمانطيقية            "إذ إن   سريورة السياقات اخلطابية، ال يتحقق انسجامها إال بانسجام سياقاا،         إن التـصورات اليت ينشئها تركيب املفاهيم واملقوالت، املدجمة يف    .اللية مضمرة يف بناء اجلمل والنشاط السردي القائمة عليهاستدمـن مـنطلق اللغـة بذاا ملا متتلكه أسلوبيتها وتعبرييتها من خاصية             سلسلة خطابية استنباطية، وإما    العبارات واأللفاظ اليت تنجز غرضه ضمن       تـصبح بني منطلقني، إما من منطلق غرٍض يف نفس املتكلم فيتقصد اختيار             أهدافه، وإمنا ذلك من عمل اللغة ودافعيتها احلجاجية اليت         وحتقيق مصاحله و  لرد كالمه ودحض أطروحاته وتكذيب قضاياه وصرفه عن بلوغ أغراضه          يتوسل ا  ) اخلصم اخلطابـي (ودعمه وشحنه، فإذا ا مداخل للسامع       كالمـه، ويوظـف ملفـوظات لالستعانة ا يف خطابه بغرض تقويته            ترتد على املتكلم ا، إذ كثرياً ما يدحض املرء نفسه من خالل             اليت قد تـشكل اللغة عاملها اخلاص وسلطتها املستقلة وفاعليتها احلجاجية        .تشكيلها ويئتها من خالل الدافعية األسلوبية للغة نفسهاانـسيابية ال ختـضع لقـواعد إال بعد خروجها إىل عامل اللغة وإعادة              وتأويـل وتوسم وعمليات معقدة متتزج فيها ذاكرة لغوية وتصورات           شاغبة ومتثل  ، وما اشتغال هذا النسق إال م      )1("يـشتغل ـا هذا النسق     
 .21ن، مرجع سابق، ص جورج اليكوف ومارك جونس )1(                              
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حمور حنوي،  : اللغة كموضوع ثالثي األبعاد   "إىل هـذه املناحي مبقاربة      سياقاا اللغوية، من حيث هي منظور بالغي باألساس، وميكن أن ننظر            بناء  أي أن تثـبت قواعدها وأغراضها على كل املناحي اليت تشارك يف           إن احلجاجية، ذا املعىن، جيب أن تنخرط يف مشروع عام للغة،            .)املغالطات(الغموض الذي يسببه إام اللغة وتدليسها العرضي والتفـسري والتوضـيح، ويكون هدف احلجاجية بلوغَ الوضوح ودفع          اج يف اللغة من صلب التعليل      تقـوم بتربيـره، ومن مثة يستخرج احلج       واملـواجهة بني اآلراء، وعند ذاك فإن اللغة، اليت تفسر الالاتساق، إمنا            اجلملـتني، فإنـه يقع الالاتساق الذي يفضي إىل االعتراض والدحض           ، فـإن حدث تعارض مقصود أو غري مقصود بني معنيي           )1("أخـرى  نظرية أسس : " يف مؤلفه(C.W Morris)والدراسات اليت قام ا موريس الـيت تـتقاطع يف نـسق اللغة، واليت استخرجها ديكرو من األعمال             اليت تستثمر منطق اللغة املتكامل وتستفيد من مجيع املستويات واحملاور           بالغة ، تلك ال  )3("البالغة املتكاملة "فـيما يسميه ديكرو وأونسمرب بـ       ، وهذا يعين أن املشروع احلجاجي ينخرط       )2("حمور داليل وحمور تداويل     .حمروسة من كل احلدود حبجاجيةٌ فاعلة من جهة أخرىيف قـوا وسـلطتها وفعاليتها من جهة، وإىل إقامة إمرباطورية بالغية            ، يؤول تناغمها وتكاملها إىل بناء اللغة       )4("ل ثالثة مراحل متتابعة   تـشم  - طبيعية أو صناعية     -دراسة اللغة   "، حيث إن    ")1948(العالمـات   

 .137فان دايك، النص والسياق، مرجع سابق، ص  )1(                              

(2) Rossi Jean-Gérard, La philosophie Analytique, l’Harmattan,  
 Paris, 2002, p. 05. 

(3) Oswald Ducrot, Jean-Claude Anscombre, “L'argumentation dans  
 la langue”, éd., Mardaga, Hayen/Sprimont, Belgique, 1997, p. 15. 

(4) Ibid., p. 15. 
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          نصهرةٌ كلها فيما يسمى بالبالغة املتكاملة،      حجاجـي وأفق بالغي، م    وهذه املستويات الثالثة للغة، واليت يلتصق بكل مستو منها منحى ، وذا فإن النحو يقوم مقام املوجه       )2("وتـضعه يف جمرى جهة ما     مضموا اإلخباري توجيهاً حجاجياً للخطاب كما توجه املتلقي        محـل مورفومات وعبارات وصيغ خمتلفة، واليت تقدم زيادة على          ليست كنتيجة للمعلومات اليت يوردها فقط، ولكن اجلملة ميكنها         لقيمة احلجاجية لطرح ما    فا"شـروط تكـون اجلمل ومسارها،        ويركب  )∗(وعليه فإن ارى احلجاجي يتبع الطريق النحوية نفسها        .أمنوذج جريانه وتداعيهواإلفهـام، فـال يكون حتقق الفهم إال بشروطه النحوية اليت متثل     من الكلمات والرموز نسقاً منتظماً يرسخ يف الذهن كمثال للفهم           جتعل من توليفة    )1("كوينمتتاليات تامة الت  "والصور، وهي بذلك    وجـريانه وجمرى مقاصده وأغراضه والطريق املوصلة إىل املعاين         وهـي باألساس قواعد حنوية، واليت تشكل نظام سريورة الكالم          إن بناء اجلمل يف اللغة خيضع لقواعد حمددة،        : املـستوى النحوي   -أ  :وهي وا         النموذجي رى يف سريورة اخلطاب احلجاجي، إذ ميثل السلوك
                              

(1) IDEM. 

، دار  "الخصائص"بن جني، أبـي الفتح عثمان،      (،  "علـى تجشم واستكراه له    بـد مـنه، ألن النفس ال تطيق في معناه غيره، واآلخر ما يمكن تحمله، إال                أحدهما واجب ال   : إن علل النحويين على ضربين    : المهندسين، غير أنّا نقول    وعليها براهين    ال ندعي أنها تبلغ قدر علل المتكلمين،       -وإلحاقها بعلل الكالم    وأعلم أنّا ما أوضحناه من ترجيح علل النحو على علل الفقه           : ".. الفقهية فقال وبهذا المعنى تحدث بن جني عن الضرورة النحوية وأسبقيتها على الضرورة      (∗)  ).87، ص 1952، 1الكتاب العربـي، بيروت، ط 

(2) Ducrot Oswald, Les échelles argumentatives, op. cit., p. 15. 
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نه يتم اعتبار   بل تطرح دالالت خمتلفة حول كلمات متشاة، وم       ، فاآلراء املتحاجة ال تقدم وجهات نظر خمتلفة فقط،         )2("بإخالص )الداليل(اخلطاب ال ينقل احلجاجية بفعالية إال إذا ترمجنا نسقه          "ويـرفع عليها عالماته اليت هي متييز واختالف نسقي وذا، فإن           فضاء داليل خيتار فيه معسكراته     كـسلوك لغـوي منوذجي، إىل       ومـنه فـإن االشتغال احلجاجي للخطاب يسري من بناء حنوي،           ، )1("أخـرى، وال يوجد شيئاً يظهر بشكل خمتلف إال عرب العالمة      الصحيح يف دالالته، ال يوِجد إال الداللة اليت حتيل دائماً إىل داللة            فالكالم الصحيح، املُساِئل للخطاب    "ظهـر متثل حجاجيتها،     وماكتمال بنائها النحوي، فالداللة إمنا هي مظهر االختالف يف اللغة          واخلاطـئ مـن خالل اإلحاالت القيمية اليت توجهها اجلملة بعد          مبـستوى اسـتيعاب الداللة، وهو ما يترتب عنه حتديد الصحيح           تتويج لسريورة داللية تنتظم قيمياً لتحقق مسارات حجاجية تنفتح         سيم دالالت نتائجية هي    تنظـيم لقيم احلقيقة والذي يقود إىل تر       الدالـة، فـإن النسق الداليل الذي تنتشر فيه هو نسق مبين على             إذا كانت اللغة مكونة من جمموعة العالمات       : املـستوى الداليل   -ب  .هو شرط يف بناء الفهم كقاعدة يتأسس عليها العمل احلجاجيهي بذلك شراكة حنوية ضرورية إلقامة املعىن الذي        اللغـوي نفسه و   يف جمرى معاكس أو مواٍز، فاآلراء املتضاربة يف احلجاج تسلك املبدأ           فإنـه كما يقود، هذا السلوك، إىل نتيجة ما، فإنه يقود إىل ضدها    للغـة الذي جيب أن يتبعه اخلطيب أو السامع أو احملاور احملاجج،              .هذه الدالالت كأدوات حجاجية حمضة

                              
(1) Josette Rey Debve, Le métalangage, op. cit., p. 16. 

(2) Pierre Oléron; L'argumentation, op. cit., p. 60. 



110 

حـسب هـذا التتابع ملنطق اللغة باملعىن        : املـستوى الـتداويل    -ج  .معاين اجلمل من خالل ما حتيل إليه هذه اجلمل من قيٍم للحقيقةمبـا هي حاالت وتقريرات وتعيينات، خبالف املنطق الذي حيدد          لداليل لقيم الصدق والكذب،    مشكلة بذلك السلوك النموذجي ا    متوالـيات احلاالت اخلطابية اليت تتسلسل داخل سريورة اخلطاب         اإلخبارية للدالالت فقط، بل على النسق الداليل الذي تنتظم فيه          يف هذا املستوى ال يتم بناء العالقات احلجاجية بناًء على املضامني            ، فإن اخلطاب احلجاجي داخل اللغة ووفق       Ducrotالديكـوري    فإن كلّ  "معايرياً للحقيقة واألنساق الداللية وعوداً بإجنازها، ومنه        ها ال بد أن يؤول إىل مرحلة اإلجناز باعتبار األنساق النحوية           منطق لنطق بكلمات فقط، بل هو فعل      ال يتـضمن ا   "الـوعد نفـسه     اإلجنـازات بـتفاوت قوة الوعود املؤسسة داخل اللغة، بوصف          ، وتتفاوت  )1("فعـل للكـالم ميكـن أن يكون إجنازاً ملعياٍر ما           ياران لضبط جمرى اجلملة يف مسار مشترك، وعلى        والـداليل إمنا مها مع    تـصبح اجلملة ضرورة اجتماعية تداولية، أما املستويني النحوي          .وحتقيقها، وذا تتفاوت اخلطابات حجاجياًالفعل نفسه، واحلجة األقوى إمنا هي اليت تدفع اخلطاب إىل إجناز أفعاله            بل دف إىل توطني الفعل داخل جمال هذه احلقيقة لتصبح احلقيقة هي            ا فقط،  تفرضه وتستدل عليه على أنه حقيقة جيب أن يقع االتفاق حوهل          إن احلجاجـية، من هذا املنظور، ال دف إىل اإلقناع والتأثري مبا             .يف النشاط االجتماعي وتوجهه وتدير قراراته وأحكامه، وذا خيرج اخلطاب إىل األفعال التداولية اليت تتحكم         )2("داخلي
                              

(1) Habermas, Logique des sciences sociales, op. cit., p. 294. 

(2) Austin, Quand dire c'est faire, op. cit., p. 44. 
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حِمله على استخدامها، أو تسمح له      ، ت )مستقبلني وسامعني (حييطون به   األفـراد، فاملـتحدث يستخدم اجلملة ألن وضعيته أمام األفراد الذين            وهـي حـدثٌ يف تاريخ العالقات بني كثري من           "interindividuel" استخدام اجلملة هو ظاهرة بني فردية      "هـذا األساس اعترب ديكرو أن        السامع ينتظر عند أفق حتقق كالم اخلطيب لترمجته        /إن املستقبل  .واقعي كسلوك منوذجي للتعقل من خالل اللغة، ومنه فإن احلجاجية تنخرط يف مسار اجتماعي        )1("بـذلك على األقل    ، وإال انقلب دفاعاً عن ما يعتقد أنه )صـورية أو عينية  (إىل أفعـال     ـ  لثالثة يف  متنح اخلطاب احلجاجي دافعيته املكتملة من خالل أبعاد اللغة ا         بـناًء علـى هذه املستويات الثالثة تتأسس البالغة املتكاملة واليت     .ومنه حتصل احلقيقة يف بياا األخريكلماتـه وإنـشاءاته، وعند ذلك حدث التوافق حول اللغة نفسها،           على مراده وأقروه على داللته وساروا مسرى  باآلخـرين فوافقـوه   عـند واجهـة التعادل يف اآلراء والتساوي يف قوة احلجج، استعانَ            وإنْ توقفت حججه   . مـا يقصده اخلطيب غري ما يؤدي إىل احلقيقة        اخلطابـي، وواضعاً بذلك فضاء داللياً تتحرك فيه حججه ومبيناً أن          ود إىل اإلجنـاز واإلجيـاد راكباً طريق النحو واإلنشاء واألداء           يق التحليل الداليل ال يكون إال مبا خيرج من التحليل النحوي، واملدخالت            وما يدخل يف    )..(مـضموا اإلخـباري الذي يرتبط بالبنية النحوية         فالقـيمة التداولية للجملة تتعذر على الفهم إذا مل ندرك          "تكاملـها،   
(input)          يف التداولـية ال تكون شيئاً إال باملخرجات "output"  2("من املستوى الداليل الواردة(. 

                              
(1) Ducrot et Anscombre, L'argumentation dans la langue, op. cit., p. 16. 

(2) Ducrot, L'argumentation dans la langue, op. cit., p. 17. 



112 

كل نسق لساين حيتوي على قواعد صورية يف        "مـنطق اللغة نفسه، إذ      ميكـن للحجاجـية أن تنبين يف شكل قواعد منوذجية متضمنة يف            .التخاطب والتفاهم والتحاوربـل اسـتنباطية من خالل التحوالت القيمية ذات الفعالية التداولية يف            ، )3("اإلخباريةاحلجاجـية بني امللفوظات ليست استنباطية يف مضامينها         فكرة البالغة املتكاملة مبنية على فرضية أن كل الروابط         "ديكـرو أن    والـنحوي الذي يعرض يف اللغة كتكوين حجاجي بذاته، وذا اعترب           داخـل النـسق االجتماعي، ويعبر كذلك عن فعالية التكوين الداليل           فعالية اللغة الطبيعية   ، فاملستوى التداويل يعبر عن      )2("املـضامني والفَعلة  يف الدفع إىل اشتراك متبادل بني الفعلة يف املضامني املذكورة، وبني هذه            والفردي على السواء، اليت تصوغها واليت ختاطبها ويكمن هذا التوسط          كوسـائط بني املضامني الواقعية أو الالواقعية املتخطية للوعي اجلماعي          ستخدم بـدائل تذكـر بغيابات، ال تفصح عنها إال إفصاحاً جزئياً وت           الرموز هي إشارات، نعين    "الحـظ غورفيتش، يف هذا املعىن، أن         .يف الفعل االجتماعي والتفاهم حول توجيه األغراض واألهدافمبهمة، وإمنا هي تكوينات حنوية وداللية غرضها توحيد قواعد املشاركة         غة الطبيعية ليست ألغازاً    ، فالرموز يف الل   )1("اللغات هي مضامني صرحية   موضـوعة لنقل املعلومة من فرد آلخر، وكل املضامني املعبر عنها ذه            رموزاً "تداولـية اللغـة نفـسها، واللغة الطبيعية باخلصوص، بوصفها           إن الطابـع التداويل للحجاجية، حسب منطق اللغة، متضمن يف          
                              

(1) Ducrot, Dire et ne pas dire, op. cit., p. 05. )2(     خليل أحمد خليل، : جـورج غورفيـتش، األطر االجتماعية المعرفة، ترجمة  .50، ص 1981المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت 

(3) Ducrot et Anscombre, L'argumentation dans langue, op. cit., p. 96. 
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تكمن إحدى  "أن تقـوم بوظائـف فعلية متعاكسة ومتعارضة حيث          بذاا، بل على العكس ميكنها     للمضامني اإلخبارية للغة الطبيعية كفاية      إن القواعد الصورية هي وسائط للمشاركة االجتماعية، ألنه ليس          .يقع من جتاور عملي بني الذوات املستخِدمة للنسق اللساين املشتركرد حصول فهم املضمون اإلخباري للجمل، والكالم عموماً، وإمنا مبا          ، وال يتم هذا الربط     )1(" النسق بنيته الداخلية تقوم بربط مستخدمي هذا      التلفظ جبملة  : "الـنحوية والداللية يف األفق التداويل وفق قاعدة أوسنت        يف اللغة يقود إىل صهر اآلفاق      إن الـبحث يف الدرس احلجاجي        .القوى احلجاجية على سلم مشتركحيـصل ا االتفاق واملشاركة ويصبح النسق اللساين خطاباً تراتبياً يف           لتنـتظم اجلهويات الداللية والنحوية يف سياق يقود إىل نتائج مشتركة           وعلـيه فـإن حجاجية اللغة الطبيعية تقوم يف توجيه اخلطاب إىل الفعل       ، )2("..احلـؤول دون ذلك أو حىت يكبح املشاركة وتشجيعها مع ذلك          وأـا تغطي وهي تكشف وحىت إا تكمن يف الدفع إىل املشاركة مع              يف أا تكشف وهي تغطي      )اللغة الطبيعية (الـسمات األساسية للرموز      سياسية وحتوهلا إىل قواعد وقوانني وأنظمة      سـيطرة األنساق الثقافية وال    والـرموز، واملُحاج ا يف توجيه القيم العملية يف احلياة االجتماعية ويف            ، حيث اللغة هي األفعال املعبر عنها بالعالمات        )3("هـو تنفـيذ فعـل      إن املرحلة اليت تسبق تشكيل     "، حـيث    )بـراديغمات (وأمنـوذجات    املناسـبة واملـشكالت واحللـول املقبولة وهذا ما يساعد على نشوء             مشحونة مبحادثات مضطربة وعميقة حول املناهج       )الرباديغم(األمنوذج  
                              

(1) Perelman, Traité de l'Argumentation, op. cit., p. 220. )2(  50جورج غورفيتش، األطر االجتماعية للمعرفة، مرجع سابق، ص. 

(3) Austin, op. cit., p. 40. 
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نظام (ميكنـنا أن نعتـرب، إذن، أن األنظمـة الـيت حتكم حياتنا            .األنساقيف احملادثـات والنقاشـات واجلـداالت اليت تسبق بناء قواعد هذه      ، نتيجة انتصار احلجج  ..داخل األنساق االجتماعية والسياسية والقانونية    دارس والنماذج والقواعد املرمسة    ، فتكون املناهج وامل   )1("املدارس العلمية  ، ومنه، وإذا عدنا إىل     )3("وجـود لغة مشتركة وتقنية تسمح باالتصال      أن احلد األدىن الواجب يف قيام احلجاجية هو        "حيث وكما رأى بريملان     بـل ألن هذا املسار يبقى جمرد شروط وضرورات لالشتراك وللتحاور،      بتغى والغاية، لـتحقق الفعل املراد يف بدء العمل احلجاجي، ليس لبعد امل       مسار تكويين حنوي وداليل وتداويل، فإن هذا املسار قد يبدو دون أفٍق            ، ومبا أن احلجاجية، وفق البالغة املتكاملة، متر عرب        )2("العقـل العملـي   بعـث الدراسة احلجاجية مرتبط، لدى بريملان، بإعادة االعتبار ملفهوم          ادة إن إع "ينخرط يف صلب احلياة العملية باستثمار احلياة النصية، حيث          ظهـر ذا أن الدرس احلجاجي اجلديد، كما حدد معامله بريملان،            .ذاتية ميكنها أن جتد مكاناً عقالنياً داخل هذا النموذجواستثمِرت يف حتريك العقل العملي بناء على إيديولوجيات ومنطلقات          حجاجياً بال منازع     منوذجاً )حتصيل حاصل (صـوريته التوتولوجـية     فعالية دوره التداويل وقدرته على توجيه القيم توجيهاً عملياً، واعتِبرت          العقـول له واالتفاق اجلماعي حول صالحيته لتنظيم الفكر دومنا معرفة   منتـصرة، كمـا ظل املنطق األرسطي رأياً منتصراً لقرون بفضل تأييد            رات حجاجية أو هي آراء      هي انتصا  )...اجتماعـي، سياسي، قانوين   
                              )1( Tomas S, Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, trad.  
 Laure Mayer, Flammarion, Paris, 1983, p. 77. 

(2) Blanché, Le raisonnement, op. cit., p. 227. 

(3) Perelman, Traité de l'argumentation, op. cit., p. 19. 



115 

وة ووعد  منطق اللغة وخمزوا احلجاجي، فإن اللغة خطاب حجاجي بالق         ، وبالـتايل فإن احلجاجية يمن على آفاق اللغة         )1("العملـية وبالقـيم   اسـتثارته بعيد املنال أو افتراضي الطابع، فإنّ احلجاجية مرتبطة باحلياة           حىت ولو كان القرار الذي دف احلجاجية إىل        "وعلـيه فإنـه و     .بتحقق األفعال وإجنازها، والواقع يصدق ذلك أو يكذبه ـ البحث عن مطابقتها اصطناعياً مع قواعد املنطق الرمزي، بل من خالل           لقـد قام ديكرو بإعادة ربط اللغة باملنطق ولكن ليس من خالل             .فعل ذي قيمةهـي العمل الذي حيول الوجود إىل لغة واللغة إىل كينونة والكينونة إىل             واجلملة والنص ينتظر حتريره إىل عامل الفعل، فاحلجاجية        قابٍع يف الكلمة    أنطولوجـية تؤسس نفسها بنفسها كحجج هي دعائم وجوٍد شاخٍص          ألـا تـوجه اخلطـاب حنـو الفعل وتحول أفعال اللغة إىل كيانات              باإلمرباطورية البالغية، ليس ألا دراسة نظرية افتراضية مستفيضة، بل         أو مبا وصفه بريملان     )∗(ادهـا وتتلـبس بالـتجدد البالغي املعاصر       وأبع ذي تلعبه  أهم أبعاد اللغة الطبيعية هو البعد احلجاجي والدور اإلقناعي ال         وقـدم تصوره عن احلجاجية ألول مرة، معيداً بذلك االعتبار لبعٍد من             حتدث ديكرو عن العالقات املمكنة بني املنطق واللغة         )2(1973ويف سنة   يك املنطق الداخلي للغة الطبيعية أي الطابع االستداليل لعناصرها،       تفك  .األدوات اللغوية وفعاليتها االجتماعية احلقيقية

                              
(1) Blanché, op. cit., p. 231. 

البالغة الجديدة، بحث   : "تـصور بيرلمان لذلك من خالل عنوان كتابه المهم        قـد يـشار إلـى الحجاجية كبالغة والبالغة كنشاط حجاجي، ولعلنا اعتمدنا         (∗) بحث في البالغة الجديدة، إن لم تكن       ، حيث إن الحجاجية أهم م     "في الحجاجية   .هي نفسها

(2) Ducrot Oswald, La preuve et le dire, éd., Mame, Paris, 1973. 
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أي القواعد الداخلية للخطاب واليت     " منطق اللغة "ضـمن البحث عن     إن دراسـة احلجاجية، املرتبطة بسياقها اللغوي الطبيعي، تندرج          ، وإعادة االعتبار ملبحث احلجاجية ال تعين فقط        )1("تتحكم يف تسلسله   ليس مشاركة وجودية للمعاين ولكنه     "أنطولوجي يف كيان النص الذي       يـستقبلها، فهـو يتـضمن مـبدأ اإلقناع وهذا يكون على مستوى            فعاليـته احلجاجـية، فـالفهم، حـىت وإنْ كان معارضاً للمعاين اليت             إن ما يفهم من النصوص هو ما يقع تأثريه علينا ومتكّن من ممارسة              .النصوص وتأويلهاتـستهدف الـتأثري واإلقـناع، تتحول هي نفسها إىل مداخل لفهم            ت، واليت  ، وذا فإن األسس احلجاجية للنصوص واخلطابا      )2("التأويلـي علـيها باألحـرى اعتـبار آثار النصوص كظواهر من ظواهر التلقي            الطبـيعة املعـيارية الكامنة يف نسبة مقصد ما جلزء من النص، بل جيب     بإنـتاجها، فإـا ال تستطيع أن تقتصر ال على نسق املقاصد وال على              تتمسك بوصف النصوص ال    البالغة العلمية احلديثة اليت     "باالستناد إىل   وتـتهاوى، لـيس كـل هذا فقط، بل تعين معرفة اخلطابات وفهمها             ومـصارعة اخلـصوم وإفحـامهم وجعل اخلطابات املعارضة تتهافت          ومقاصـده وتعلـيل القـرارات واألحكـام واإلثباتات وتقوية اآلراء           نة للتحكم يف اخلطابات وتوجيهها وتربير الكالم       إجيـاد القواعد املمك    ة فالنص جمموع . املضمحلة عند حدود الفعل بسبب تعذرها على الفهم       ومهيمـناً علـى لغته ومخفياً دهاليزه السرية اليت يسرب إليها املعاين            ، فما عاد النص، إذن، كوناً مفارقاً مشتغالً على نفسه          )3("ممـر وانتقال  
                              

(1) Ducrot Oswald, Les échelles argumentatives, op. cit., p. 12. 

 .28هينريش بليث، البالغة واألسلوبية، مرجع سابق، ص  (2)

 .90، مرجع سابق، ص روالن بارت، هسهسة اللغة (3)
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التجربة "عـوامل مـتكاملة ال تنفصل عن بعضها البعض، وهلذا أعادت         إنه : الفكر ال يعين شيئاً   "مـنطلقاً مـن قاعدة حددها دريدا يف كون           العقل العملي   املعرفة، وعلى هذا فإن البعد التداويل للحجاجية ينتصر يف        هذا غائب يف جمال     )∗(تغـذّيها بقوا الداخلية، ويبدو أن ميزان القوى       للعقالنية، إمنا هي آراء منمذجة تغذت بضعف اآلراء املعارضة أكثر من           تتخذها العقالنية املعاصرة كآليات للموضوعية العلمية وحدود حارسة        اليت . .إن عملـيات املنهجة والنمذجة والتقعيد والتمثيل والترميز        .املنطقيةجهـويات عملـية تـتخذ قيما مغايرة لتلك اليت تنبين عليها العقالنية             املنطقـية الرمـزية، بفعل عملية النمذجة املنغلقة على ذاا، منفلتةً من            كمـا نِخرت كثري من املقوالت العلمية وتبددت أخرى على جوانب           . يةمع االختزال التعسفي وتقليص العقالنية الذي مارسته الوضعية املنطق        جديـدة، يهدف إىل عقلنة مظاهر اللغة اليت تالشت فعاليتها، خصوصاً         لقد ظهر، إذن، أن مبحث احلجاجية يف صورته املعاصرة كبالغة           .اخلطاباملقاصـد واألهـداف واألغـراض املضمرة أو املصرح ا يف صلب            زية ألبعاد  خالل شيئيتها بتعيناا وحتديداا وآفاقها اخلاصة وأبعادها املوا       العالقـة التداولـية بني صانع اخلطاب واللغة اليت حتتفظ لنفسها ومن            ، أي على   )1("البالغـية إطالعنا على العالقة بني الذات املتكلمة واللغة          ملثالية جد مشتقة، فهو أثر الختالف   "substantifié"الفـراغ املُجوهر    
                              

(1) Habermas, op. cit., p. 243. 

يحـيل ميـزان القـوى المعرفي إلى السلم الحجاجي الذي تقوى فيه الحجج               )∗(
وتـضعف، مظهـرة بين القوة والضعف إجابات ممكنة ومحتملة عن أسئلة            

 .مفترضة
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لى اللغـة، فإنـه ميكـن أن نعترب أن كل خطاب يشتمل بالضرورة ع             بـناًء على ما أوردناه من عالقات بني النشاط احلجاجي ومنطق            .دائماً التزام مربر، وكالم التربير حجاجية كذلكأو االنفالت من سلطتها اإلثباتية وطبيعتها االلتزامية، أي أن ما يقال هو            ية أنطولوجية ال ميكن جتاوزها     بالـرموز والقوالب الداللية، فاللغة كُليان     احلاجـة الـضرورية إىل تبني املناهج واالصطباغ بالقواعد والتصورن          األفكـار واآلراء مـن خالل العمل والفعالية الذاتية ملنطق اللغة، دون            فهـذا يعين أن اجلهوية التداولية، اليت تغتين ا احلجاجية، تسمح بتربير            ، )1("ال يعين شيئاً   فحيثما يمارس الفكر فإنه      )..(" عليته"أقانيمه وحتليل   القـوى وهـو االستقالل الذايت الومهي خلطاب أو وعي يلزم تفكيك             وألن القراءة مجاعية يف األصل،     . اجلماعي حول كالم هو مثال احلقيقة     اآلخـرين االعتـراف بقـراٍر هو الغرض من الكالم أو مجع االتفاق             وحشد الدعم اللغوي واإلسناد املثايل إلثبات قضية أو نفيها، لدفع إىل           ال ختلو من التربير والتعليل والربهنة واحملاجة        )∗(مـسوغات حجاجـية    ذ ال قارئ دون قارئ آخر موافق أو معارض، فإن اخلطاب يف األصل             إ
 .49جاك دريدا، مواقع، مرجع سابق، ص  )1(                              

ليست كل  "الطرح فيما يرى ليونال رابـي أنه       تعارض الرؤية المنطقية هذا      )∗(  .كما يمارسه التفكير المنطقيواألهداف في حد ذاتها، وبهذا يقع االختزال والتقليص واإلقصاء         األغراض  فقـد وقـع التمييز بين الخطابات من حيث حجاجيتها بناء على التمييز بين              ، (Cf. Lionel Ryby, op. cit., p. 91).." الناس أو وجوب تغيير السياسة العامةعلـى شـيء ما، كأن يبرهن على وجود بعض األخطاء المتعلقة بمصلحة             نا نصادف حججاً كثيرة، ذلك أن الكاتب يريد البرهنة         افتتاحـية جـريدة، فإن    التحقـيقات الصحفية أو في العالقة بين الحوادث التاريخية، لكن عندما نقرأ            مـا، فالقـصة ليـست حجـة وعلى هذا ال نعثر على كثير من الحجج في                 هل من جديد؟ فإنه يجيبك بسرد قصة       : الخطابات حججاً، فعندما تسأل صديقاً    



119 

املتوازية اليت تدعي احلقيقة لنفسها، وهذه القوة احلجاجية حتصل بفضل          احلجاجـية أي درجة اإلقناع اليت تتراتب يف سلم واحد بدل اخلطابات       القوة الدافعة هلذه السلطة هي     فـإذا كانت اللغة سلطة فإن       . كـذلك تـندفع يف الكـالم لتـصف وتشرح أو تعرب وتبين فقط، بل لتحاجج              إن الفعالـية احلجاجـية للخطاب الطبيعي تعين أن امللفوظات ال            الذي يقول به منطقها؟يف النـشاط االجتماعي هي اليت تدفع إىل استهالك اللغة على الشكل            ر ذلك أم أن احلاجات املتزايدة  كلـية العقل مع كلية اللغة هو الذي يرب        مـع اشـتراٍك يف التدليل واالستخراج النحوي؟ وهل االدعاء بتساوي           يكـون للغة كل هذه الكفاءة، ويكون فيها، مع ذلك، الضعف والقوة            ولكنها جعلت، بذلك، العقالنية املعاصرة يف حرٍج من أمرها، إذ كيف           داخل العمران القيمي لإلنسان املعاصر،    احلـياة االجتماعـية، بنـياا       علـى الناس، كما أقامت احلجاجية للقيم الفعلية، املشاركة بفعالية يف           لقد أعادت البالغة اجلديدة، بدءاً من أعمال بريملان، للرأي سلطته           .من اخلطاب إال ااخلطاب يف نفس السامع إال ا، وال متيل اآلراء جبهوياا إىل معزٍل            وجوهره، فال يقع   خطـورا، وإنْ هي قَويت كانت عين اخلطاب         ضـعفت، كانـت حجـة أقوى لدى احملاور اادل، وهنا تكمن            ، فاحلجاجية إنْ هي    "حجة لك أو عليك   "واحد، إذ فيه تطبق قاعدة      انتقاء وتصنيف وتأثيث، بل هي جمال تداويل خصب وخطري يف آن           ت قاموساً من املفاهيم البالغية، اليت هي حمل        إن احلجاجية ليس   .وتتحقق املطالب وتصدق األقوال ويناقش بعضها بعضاًاِحلجـاج ومداره يراد به اإلقرار والشهادة اليت ا حيصل الكالم أصالً            هو خطابة فيه ميول وأهواء االنتصار والغلبة وبني يديه سامع هو مقام            
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الرأي حول  "سـلطة اخلطـباء حتصل من كوم يعلّمون كيفية إبداء           "بواسـطة اللغـة وليس إعادة االعتبار للغة بواسطة اإلنسان، حيث إن            إن هـدف البالغة احلجاجية هو إعادة االعتبار لإلنسان املنمذج           . وانتقال وليس للخطاب نفسه إذ هو ممر)السامع/القارئ( واملتلقي  )اخلطيب/الكاتـب (إعـادة االعتـبار للـذات املـتكلمة          ها، واحملادثـة، بل إا تستمد وضعها األنطولوجي من ملَكة التأثري نفس          فاألشـياء تأثريها قوي على الرأي األضعف يف أطراف اجلدل واحلوار           ضعفها، من حيث دافعيتها احلجاجية، حتدد درجة األثر ومرتبة التأثري،          وقوة اآلراء أو   . األشـياء هـي اليت حتدد أثر هذه األشياء نفسها علينا           ، ألن آراءنا حول   )1("تؤثر األشياء على الناس   "ويعلّمون كيف   " األشياء البالغة ليست جمموعة من القواعد فقط، ولكنها تعبري     "الطبيعي، غري أن    وتشييد الفعل فيها، عرب نسق من االستدالالت املوجودة يف لغة اخلطاب         يفيد الدرس البالغي متثل فكرة تكوين اآلراء النوعية عن احلقيقة           .التأثري مبا هو فعل والفعل مبا هو إنسان الثقافة هي جمال الواقع املُبنين بواسطة      "األبعـاد اإلنتاجية لإلنسان، ألن      متارسـها النـصوص، أي بعيدةً عن قدرا على التحول إىل ثقافة وإىل      ة وراء النماذج والقواعد والتثبيتات اليت  اخلاصـة، لكـنها تظـل خمتفي      األنطولوجـية املفقـودة وتلـك املعاين واألماكن اليت متتلك كينونتها           بـل هـي فعالـية طبيعية تدفع اللغة إىل استرداد عاملها، تلك األرض              والدفاع عن حضورها ضمن وجود منوذجي للحاالت والقيم واألفعال،          احلجاجية، ذا املعىن، برهاناً على حقيقة األشياء        ، وليست )2("عن ثقافة 
                              

(1) Marietti, Nietzsche et la rhétorique, op. cit., p. 56. 

(2) Pierre Guiraud, “La stylistique”, éd., PUF, coll. Que sais-je?,  
 Paris, 1979, p. 24. 
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مكان مشترك  "مهما تعددت أبعاده واختلفت خطاباته، إذ يوجد دائماً         مقاربـة احلقائق ألماكنها داخل اللغة ومن مثة داخل الثقافة واإلنسان           ، ومنه فإن العمل احلجاجي هو      )1(" الكالم والفعل  ذوات هلا القدرة على    فهي تتكون من تعابري منتجة حسب قواعد حمددة، بواسطة      )..(اللغـة    ، وهذا ما جيعل النشاط احلجاجي ميتلك       )2("بـني كل أنواع اخلطابات     ، إا كما يقول جريو     ..والـدحض والتقرير والوصف والشرح والفهم      خطاب العلل اليت حناجج ا يف اإلثبات        وهلـذا فاللغـة الطبيعـية هي       على حد تعبري هيدغر،     )3("الوجود والعلة شيء واحد   "وتعليل، حىت إن    األغراض واألفعال املنجزة، والفعل مظهر الوجود الذي حيتاج إىل تربير          اخلطـاب الطبيعـي ليتمظهـر يف جوهر الوجود ويصل إىل مقامات            خطـاب مكانٌ معني للحقيقة، وإمنا حيتاج إىل حجة يف          يف كـل     .طابعاً مشولياً ج والدوافع واملقامات، بل إن     واألهواء واملقاصد، ومكانٌ للعلل واحلج    بـل هي حجاج من أجل الوجود، وحياة أنطولوجية لألفعال واملشاعر           ، فليس يف اللغة افتراض، وإنْ ظهر ذلك،        )4("تعـبري عن وضع ملموس    " ويفتح جمال التراجع واالحنسار والتردد وهي كذلك من شروط اإلبداع          إىل حدوده املعقولة،   بـاملعىن اهليدغـري، ألنه يدفع اخلطاب الطبيعي         العقالنـية للخطـاب البالغي، إذ هو تأسيس للوجود الفاعل واملفعول     ، وذا فإن العمل احلجاجي ينخرط يف صلب الصريورة         )5("واملؤسـس الوجـود احلقيقي هو دائماً الوجود الفاعل واملفعول، الشيء املؤِسس          "
                              

(1) Habermas, op. cit., p. 293. 

(2) George Moliné, Dictionnaire de rhétorique, op. cit., p. 192. 

(3) Heidegger, Le Principe de raison, op. cit., p. 133. 

(4) Pierre Guiraud, La stylistique, op. cit., p. 27. 

(5) Heidegger, La principe de raison, op. cit., p. 145. 
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وبالفكر على  ميكنـنا أن نـستدل علـى اللغة ا، وباللغة على الفكر             ضمين لواقع معاش، وبعضها اآلخر نبوءات هي قيد التحقق والظهور،          ضـمن جمـال األشياء واألفعال والوقائع، فبعض اللغة حتقيق صريح أو            نبحث عنه، ومصادفون ِلما ملْ يكن ضمن أهدافنا ولكنه واقع وحاصلٌ           ، واثقون من إجياد ما إنـنا يف مـنطق اللغة مغامرون مستكشفون      .وقوا التقريرية واهيةوخطـوات عقالنـية جريئة منحسرة، ألن دافعيتها احلجاجية ضعيفة،          العقـالين ولـوازمه، ففـي كل خطاب ذات مترددة ومعاٍن متراجعة             ، ففي كل فكرة    )*("قناعة"الـيت أقـنعت، واإلنسان، كما قلنا سابقاً،         كل اخلطابات اليت أسست نفسها كخطابات فاعلية ونوعية، هي تلك          ميكننا أن نقول، إذن، إن البالغة احلجاجية هي تاريخ اخلطاب، إذ            .الوجود، هي دورة حياة اإلنسان يف تارخيه العقالين  .ويوجد بالتايل نشاط حجاجي يتحرك يف الفكرةنـسان يوجد عملٌ يترتب عنها والتزام عملي يقوم به،    يقتـنع ـا اإل    

أن آثار اإلنسان الفعلية وتصوراته السياسية      " اإلنسان قناعة  "تعنـي عـبارة    )∗(                                .والقانون والعاداتالخطابات التي يتلقاها في مختلف المجاالت، وبهذا تتأسس منظومات العقيدة          واألبعاد التي يرسمها لنفسه، هي نتيجة لقناعاته حول        .. واألخالقـية والدينية  
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 حجاجية الخطاب الفلسفي

عية واإلنسانية، ممثلةً  االجتمارالـرباغماتية املعاصرة للغة والعامل والظواه     واختزلت يف فن األسلوب واألشكال اخلطابية، تلبست الفلسفة بالرؤية         " اجلميل"واحنلّـت إىل جمـرد خطـاب يهـتم بالفصاحة أو اخلطاب             ففـي الـوقت الذي فقدت فيه البالغة جانبها التداويل املباشر،            . تارخييْ البالغة والفلسفةيعين أن هناك عالقة ما بنيمبـرحلة هشة من اية العصر الروماين إىل القرن السادس عشر، وهذا            الفلـسفة، على العكس من ذلك، عرفت ازدهاراً وإمثاراً بعد أن مرت            جورجـياس إىل عـصر النهضة، أي إىل جميء العقالنية احلديثة، فإن            يف اية القرن التاسع عشر، بعد تاريخ غين امتد من      ـدمت الـبالغة     يف كـل زمـن جتديد اخلطاب وإدارة احلوارات ومقاربة الواقع، فبينما         إن تاريخ الفلسفة حافلٌ بالتحوالت واألسئلة واملباحث اليت تعيد          الوضعية املنطقية، الوضعية االجتماعية، الوضعية     (يف املـذهب الوضعي      شوي واهليدغري الذي موِرس    اليونانـية والوسيطية بعد التقويض النيت     الفلسفة من هيمنة النسق اهليغلي باألساس وانفالا من بقايا امليتافيزيقا          ، أي أا التحمت بتارخيية اخلطاب، خصوصاً بعد حترر         )..الفلـسفية  ملاذا تبقى الفلسفة حية؟    : إن الـسؤال املطروح يف هذا الشأن هو        .عليها  وما عوامل احلياة فيها؟
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حماضرات يف تاريخ   "ميكـن أن نتخذ من إجابة هيغل، يف كتابه           يف العلوم األخرى ينفصل الشكل     "، إجابـة مبدئية هي أنه       "الفلـسفة    هيغل، مرجع  (" يف إنـتاجها نفـسها ويف وجودها داخل هذا اإلنتاج         بـذاا وتتعين بنفسها وهي تتحقق يف كوا تتعني بذاا، وميثل تعيينها             يكون الفكر موضوعها اخلاص، إا تم       واملـضمون، لكن يف الفلسفة     ها نفسها واليت   هلا أن تكون ذات فعالية دون خاصية التعين بذاا وإنتاج          الفلسفي ما كان    (métamorphoses)الغربـي، غري أن حتوالت النمو      احلكمة العملية استجابة للنقد اجلذري الذي وجهه كانط للعقل العملي          املنهارة مستثمراً جانبها العملي وخاصيتها التأثريية، منفتحاً بذلك على          البالغة  لقـد أصـبح اخلطاب الفلسفي بالغة جديدة بديلة عن          .اخلطاب الفلسفي ويربر وجوده وضرورته املعرفيةالذي أراده هيغل، بل هو تطابق معريف حيافظ إبستيمولوجياً على هوية            للنسق الفلسفي باملعىن    (clôture)لكننا ال ننظر إىل هذا التطابق كغلق        اخلي اليت تتطابق مع خاصية التفلسف،  امـتالكها خاصـية اإلنتاج الد     ، فتعينها بذاا وإنتاجها نفسها، يعين من بني ما يعين،          )76سابق، ص    عكس الديالتيك  (احلجة وهدم احلجة املضادة، وذا الديالكتيك املنفتح        لقـد ساهم البعد احلجاجي يف تطور اخلطاب الفلسفي من خالل          .والنماذجواملقـوالت، مـستهدفة توجـيه املـذاهب واملدارس وتأطري املناهج           لغايـات، وتؤسـس ا قواعد النظريات       األغـراض واألهـداف وا    وال بـد هلـذه األفعـال من دافعية حجاجية تقوم عليها، وتسند إليها             ال بـد للخطاب الفلسفي من أفعال ينجزها وترتبط أسلوبيته ا،            كيف يرتبط الشكل باملضمون يف الفلسفة؟ وما مسوغات ذلك؟ .تنبين كذلك على مربرات ختص الكتابة الفلسفية ذاا
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على حمك العمل   العقـل ومقارنـتها مع قضايا سابقة، واستوقافها         وهـو االستقبال وتقليب القضية على أوجهها وعرضها على مبادئ          واالقتـناع هنا ال يعين القبول واملوافقة، بل هو االستدخال الفعال،           والقـرارات املقنعة، إذ ال فهم ملن مل يقتنع، أو هو فهم دون الفهم،          حجاجية ومنظومة من اإلثباتات    تلـك، إا ملكة تتطلب مساوقةً       بـات عنده قاموس موفور، بِه حياكم وحياجج ضد هذه النظرية أو            وتراكمت عنده املفاهيم واملصطلحات والتصورات واملقوالت، حىت       ملَكـة الـنقد وحـشد القـرائن وترسبت لديه الكفاءات املعرفية          القـارئ الفلسفي وصاحب الرأي املختلف الذي اكتسب هو أيضاً          ر إن الفلـسفة تطورت واستمرت مساوقةً مع تطور واستمرا         .انتقاالت وحتركات على السلم احلجاجي للخطاب الفلسفياحلفـر والتقويض واهلدم والتفكيك والتجاوز، وما هذه العمليات إال          إبـستيمولوجي من أجل مقاربة التنظيم املعريف احلقيقة، ال يصمد أمام            فإن التطابق نفسه جمرد تطابق      ، ومنه )1("احلقـيقة يدرك أيضاً ككينونة     يف ،le mêmeنفسه "وكما يذكرنا هيدغر باحلكمة اليونانية القدمية يـوجد شـاهد على ذلك، والشاهد خمتلف ومغاير ومتمايز دائماً، بل            بالذات دون فرق اآلخر املختلف، وال يكون إنتاج الشيء نفسه ما مل            سها وتتعين بذاا، إذ ال تعين      ، تتأسس الفلسفة لنف   )اهليغلـي املـنغلق     يتوالد املنهج وتتجدد املقوالت، فالبحث      اخلطاب الفلسفي، وبه، أيضاً،   تتعـين احلجاجية بذاا وتنتج نفسها كذلك، ومنه تكون مؤهلة خلدمة           الفلسفية، وكيف له أن يعقل ذاته؟ فاال هنا هو جمال التأويل الذي به             أمـا إذا تـساءلنا عـن التطور احلجاجي املوازي لتاريخ الفعالية           .ومتريرها يف مسلك القيم
                              

(1) Heidegger, Le Principe de raison, op. cit., pp. 169-170. 
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 مبادئ هذه الفعالية احلجاجية ومقوماا؟اخلطاب الطبيعي للعقل واللغة أي أا ذات فعالية حجاجية، فما هي، إذن،             قبضة املنطق والربهان، وتتقرب من      الفلـسفة القـادرة على االنفالت من      اإلنـتاج والتماهي معه، فإذا كانت الفلسفة التأويلية املعاصرة هي أمنوذج           هـذه الفلـسفة وتدفعها إىل التعين بذاا وإنتاج نفسها واملكوث يف هذا             يـوناينٌّ غربـي، وتطورها تأويلي، لكن حجاجية التأويل هي اليت ترسم           يل والقبض عليها باحلجة    واملقـوالت ممكـنة، إذْ احلكمة شرقيةٌ لكن التدل        إن اللحظة اليونانية للفلسفة هي حلظة حجاجية إبداعية، فاللغة قدمية           .حجاجي معين، به يشتغل ويؤسس، ويهدم ويقوضيف هـذا املـيدان عن التأويلية الواصفة يرتكز هو اآلخر على براديغم             

 :(Philoniken)محبة االنتصار : الحجاجية الفلسفية. 1.3
، يعين أا اجتراح للوجود وتأسيس للحقيقة،       "بدايـة "الفلـسفة    ، فاملشكالت إمنا هي تعبري ومتثيل النفتاح بؤر        )1("هي املشكالت نفسها  فقط، وعلى الرغم من ذلك، فإن ما يؤسس نظرة جزئية للحقيقة فقط            منهجـية، وال نظامـاً صحيحاً كلياً، فكل نظام له جانب من احلقيقة             ليس يف الفلسفة حقيقة    "إن الوعي الفلسفي هو وعي إشكايل، إذ         .التأسيساملساوق هلذا موجـودة يف صـريورة الـبداية، أي يف التأسيس املستمر ويف الوعي             ومـنها ما ينتظر ويف االنتظار تكوين وتفعيل وإبداع للقضايا، فالفلسفة   مـنها مـا التحم مع جوابه فانبنت به الظاهرة وتأسست فيه احلقيقة،             اية هي دائماً مشكلة وأزمة وسؤال، إذ الوجود جمموعة أسئلة،          والـبد 

علي حاكم صالح، حسن   : هانــز جـورج غادميـر، بداية الفلسفة، ترجمة         )1(                                .30، ص 2002، 1ناظم، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط 



127 

ون سـقراط، يـسعى الفالسفة إىل إتقان اللغة اليت يستعملوا، ويربط          ومنذ "وهلذا،  . وظيفـتها إنـتاج احلقيقة، وإمنا بناء اللغة اليت تقال فيها          احلـوار مـع نفسها وإنتاج نفسها بذاا، وتكوين اآلراء اليت ليست            قيقة يف الوجود، وإنْ كانت بؤراً سدميية بعيدة، ألا تدفع اللغة إىل            احل غالباً ما يقال منذ    "، إذ   ..إمرباطوريته السياسة واالجتماع والفن والدين    والعقالنـية وومهية، وحاصرت العقل ورمست له حدوداً ومجعت يف          يف املفاهـيم واملقـوالت واسـتبدت باآلراء فجعلت منها آراء بربرية            لسفية هي بداية عنيفة، هيمنت على اللغة وسجنتها        إن البداية الف   .ألنه مشارك يف البداية ومساهم يف التأسيسليست حمل تفاوض وتداول وإقصاء اهلامش الفلسفي، وما هو باهلامش،          أن البداية اليونانية للفلسفة قامت بنمذجة هذه اللغة وتكوين آراء عليا           ، غري )1("الـتأمل الفلسفي بتجديد املعاين والكلمات واملفاهيم املستعملة   احلكمة، ، وذا فإن الفلسفة بقدر ما هي حمبة         )2("السفسطائيني والبالغيني معـرفة تـشمل العلـوم، ومن ناحية ثانية، الرأي، الذي يرجعونه إىل             يضعون وجهاً لوجه، من ناحية، الفلسفة مبا هي        أفالطون إن اليونانيني     ، فهي أيضاً حمبة االنتصار     (philosophia)كمـا هي يف أصلها اللغوي         . ومعريف طويليولعوامل االنتصار والغلبة هذه تاريخ إيديولوج، أي أـا رأي غالـب وخطابة منتصرة،         )∗((philonikien)والغلـبة   

                              
(1) Jean-Gérard Rossi, La philosophie analytique, op. cit., p. 04. 

 .152 ص دولوز وغتاري، ما هي الفلسفة؟، مرجع سابق، (2)

وقـد وردت بهـذا المعنى في حوار        . المتـصارعين بالكلمـة والخطـباء      فـي اليونانـية محبة االنتصار أو الغلبة وكانت هدف           Philonikeinتعنـي    (∗) " عةتكـون لـك الغلـبة بأن أجيبك على أسئلتك، ولهذا فإني سأهبك هذه المت              إنك تصر يا سقراط، كما هو ظاهر، على أن         : "بـروتاغوراس مـع سقراط      ).170محاورة بروتاغوراس، مرجع سابق، ص (
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إن الفلـسفة تبدأ باللغة مبا هي شرط الوجود والفكر، فإذا كان             ، فإنه يف الاللغة الفلسفة مل تولد       )1("الالمعىن يعين أن اللغة مل تولد بعد      " ا وال   ومبا أن اللغة جتنح إىل      . بعدا وقبالة تعيينها            طبيعتها وشيئيتها، فهي ال حتيل إال لذام     "الداخلـي، فالفلـسفة كذلك هي       تـنقذف خارجـاً إال ووجدت نفسها يف مواجهة ذافها تاملباشرية املُعاد تأسيسها، إ تكاد القضايا  "لالسـتالب الذايت للخطاب من جهة أخرى، وعلى هذا          مـنطق اللغـة من جهة، وتؤول اآلراء إىل الفيلسوف مبا هو مؤسسة             ليحافظ على دميومته، ويتخذ من اللغة مبدأ املسائلة، لتؤول القضايا إىل           جلدل واألشكَلة  يتـبع السلوك الفلسفي ج املسائلة واملناظرة وا        .الكلياين وخاصيتها الالجتاوزيةاآلراء املنتـصرة والغالـبة، وإمنا تتلبس باللغة رغبةً يف استثمار بعدها            تنتصر بطبيعتها ووجودها بل بوظيفتها وأدائها، بينما الفلسفة هي جمال          شيئاً إال عندما يوجد إنصات وإصغاء، أي أا ال         لذاا، فهي ال تقول     ، غـري أن الفرق بني اللغة والفلسفة هو أن اللغة ال تنتصر             )2("بـذاا  احلقيقة من  .. الالمعقـول، احملـسوس من اجلامد، املنطق من الالمنطق        كـيف ميكن أن يتولد شيٌء ما عن نقيض، مثالً كأن يتولد العقل من              منذ ألفي سنة، الفلـسفية اليوم تتخذ نفس الصيغة التساؤلية اليت اختذا     اللفـظ إىل املصطلح واملصطلح إىل املفهوم واملفهوم إىل املقولة واملقولة           أنـه ما يلبث أن يكون هو نفسه سلوك اللغة، وإمنا قوة احلجاج ترفع              خ، غري  اللغة واالنفتاح على الوجود، وشرط السريورة وااللتحام بالتاري       ، فالسلوك التساؤيل للخطاب الفلسفي هو شرط استثمار        )3("األخطاء؟
                              (1) Derrida, Marges de la philosophie, op. cit., p. 288, et-Hyppolite,  

 op. cit., p. 28. 
(2) Hyppolite, Logique et existence, op. cit., p. 79. 

 .17نيتشه، إنسان مفرط في إنسانيته، مرجع سابق، ص  (3)
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بيعية هي املكان   أن اللغة الط  "وعلـيه فإنه، وكما رأى هيبوليت،        .قوة اللغةإىل النظرية والنظرية إىل منهج واملنهج إىل مذهب، وليس ذلك إال من             مـنذ ايـة القرن التاسع عشر، دفع الفلسفة إىل تغيري مالحمها العامة             إن الـربهان ذي الطابع املنطقي، كما مارسته العقالنية الوضعية           .إلنتاج نفسهبالذات واإلنتاج الذايت والتموقع داخل هذا ايتميـز ـا اخلطاب الفلسفي ويتخذها ركائز ودعائم يف عملية التعين       مفارقـة للطبـيعة الفلسفية ومدمرة لألسلوب واألشكال اخلطابية اليت          ، فالربهان، إذن، عملية    )2("عن املوضوع وليست حركة املوضوع نفسه      هي عملية املعرفة املختلفة     عملية الربهان "مسافة من املوضوع، ومبا أن      الوضعية والتحليلية باخلصوص، ما هو إال تعبري عن حالة اغتراب واختاذ           إن جلـوء الفلـسفة إىل املـنطق يف مراحل متعددة، ويف املرحلة              .التحامها مبوضوعاامنطق اللغة وبنيته االستداللية اليت ميكنها أن توافق الغايات الفلسفية يف            الكفايـة الفلسفية ال بد له من حد أدىن من التركيب، وليس ذلك إال             فـال يكون الفتح والغلق متزامنان، وعلى هذا األساس فإن البحث يف            التعـين بالذات يستوجب التمركز والثبات والكفاية واملنطق الداخلي،         أخرى؟، ذلك أن السؤال يستوجب احملادثة واجلدل وتعدد اآلراء، بينما          ن جهة  والـسلوك اإلشـكايل التساؤيل املوجود أصالً يف صلب اللغة م          كلـية اللغـة، ولكن كيف جتمع الفلسفة بني التعين بالذات من جهة             عـن نفـسها بنفسها، وتستلَب بذاا يف حماولة ألن تكون كليتها من             ، ألا متنح الفلسفة القدرة على الدفاع       )1("األمـثل للخطاب الفلسفي   
                              

(1) Hyppolite, op. cit., p. 65. 

(2) Hyppolite, op. cit., p. 64. 
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وعاته حركة جدلية تضع اخلطاب الفلسفي يف انسجام وتناغم مع موض         وحركة الفرق املفهومي هي    . كل إشكال هو كالم للوجود ومتظهراته     غري أن فعل اإلظهار ال ينتج إال عن فرق موجود هو فرق إشكايل، إذ              ، )1("ال متلك مرجعية، املفهومة تظهر نفسها وال تفعل غري إظهار نفسها           استداللية، هي إا ال تنتمي إىل منظومة: وألـا ليست افتراضاً منطقياً  مرتني ومع هذا فإن املفهومة تولد من جديد، ألا ليست وظيفة علمية،          املنطق يف تنافسه أو يف إرادته يف التفوق على الفلسفة، إا تقتل املفهومة          لكراهية حقيقية تسيطر على    "الفلسفي إىل حد اإلطاحة به، وإا بذلك        للمفهـوم الفلـسفي وتشويه البناء الرمزي الرياضي للصرح املنهجي          وتقلـيص جزئـي لنشاطها املفاهيمي الرئيسي، خبرق القضية املنطقية           ترتبط احلجاجية   "الفلـسفي من خالل حركة حجاجية تساؤلية، حيث       وعلـى هـذا، فـإن الديالكتيك هو اللوغوس احملايث للخطاب            .كشكل من أشكال استالب الفلسفة لذاا )2("حـركة الشيء املُربهن، وال يشتغل بقواعد مطبقة خارج املضمون         الربهان الفلسفي، أي اخلطاب اجلديل هو نظام خمتلف، هو         "حـيث إن     وجانب منطقي رياضي صارم، حماولةً عدم السقوط يف اعتباطية الشعرية أو            بالغي  -إن احلجاجـية الفلسفية حتاول التوفيق بني جانب شعري           . وأجزائهوالدائرة املعنوية اليت تسري يف جسد النص بني كليتهونفـسها يف حـركة تتجه حنو محِو اآلخر وإبعاده ضمن لعبة النص             هذه العالقة داخل الديالكتيك اخلطابـي الذي ينشئ حواراً بني الذات          ، غري أن الفلسفة تقوم مبصادرة      )3("دائماً بالعالقة بني السؤال واجلواب    
 .145دولوز، المرجع السابق، ص  )1(                              

(2) Hyppolite, op. cit.,p. 51. 

(3) Michel Meyer, qu'est ce que l'argumentation?, op. cit., p. 24. 
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إن مقصد الفيلسوف هو اإلجياد وليس      "، إذ   هدافعية حجاجية ألطروحات  حماولة لتصحيح املنظور العقالين للخطاب الفلسفي، فهو يف حاجة إىل          جانـب برهاين يف طرحه، بل ومبا أن، كل فلسفة هي ثورة وبداية أي               بذلك إىل   إن الفيلسوف ليس معلماً ينقل آثار سابقيه، فال حيتاج         .الديالكتيك داخل النسق الفلسفي وتربير نظرته إىل تاريخ الفلسفةقـواعد املنهج ويثبت مبادئ الربهنة، وحاج هيغل بنفس الطريقة لتوطني           واألفكـار، فقد حاج أفالطون دفاعاً عن سقراط، وحاج ديكارت لريسخ         ات واملذاهب  عـن دعواه أمام احملكمة اليت ينصبها القارئ حملاكمة الفلسف         حسابية الرياضيات، وهي أشبه مبناظرة يقوم من خالهلا الفيلسوف بالدفاع           ، واإلجياد وظيفة حجاجية مصدرها     )1("تعلـيم مـا جيـده اآلخرون       اجلدل يشكل اجلزء احلجاجي من     "مقاربـة الوجود باملعقول، ومبا أن       الكتيك، مرتبطة مبهمة إبستيمولوجية للخطاب الفلسفي يف حبثه عن         الدي هذا يعين مصادرة   علـى موافقة قبلية مشحونة باإلعجاب واالنبهار، و       دومنا اللجوء إىل استشارا أو إشراكها يف حبث توافقي، وذلك حبصوهلا           اآلخرين يف الرأي والطرح ومصادرة اآلراء وحتويلها إىل آراء مساندة،          إن الفلـسفة تفرض نفسها كسلطة من خالل استالب مشاركة           .ر مقاربة للقضايا واإلشكالياتأكثاملـنافس اجلديد للفلسفة، إذ تريد أن تكون أكثر مشولية منها وبالتايل            ، فإن الفلسفة تتقاطع مع البالغة، بل يظهر أن البالغة هي           )2("الـبالغة  وجعله جمرد ملحق استنباطي     )∗(الفلـسفة للجانب العملي يف احلجاجية     
                              

(1) Reboul, Introduction à la rhétorique, op. cit., p. 118. 

(2) Ibid., p. 48. )∗(             القضايا الفلسفية ترتبط دائماً بالقيم وتوجه البحث نحوهاطـريقة تفكيـر الفيلـسوف ال تتعارض مع الطبيعة العملية للحجاجية، ألن             يتخذ شايم بيرلمان من الفيلسوف مثاالً عن السلوك الحجاجي، ومنه يرى أن. 
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ـ احلجاجـية، ألن القـضية اليت اعتربنا أنفسنا قد وصلنا إليها هي، يف             فما يستخرج مبدئياً من التأمل يصبح يف الواقع طريقة يف          "احلجاجـي   هـي مـنطلق الكاتب ومبدؤه، وإذاك حنن أمام وضع تناظري للعمل             للوصول إىل نتيجة    )2(""بني قوسني "بوضع مشروعه الواعي    "الكاتـب    للفيلسوف  ، وتعمل القراءة هنا عملَ املتتبع للمسرية احلجاجية       )السامع( والقارئ )اخلطيب(إن اخلطـاب الفلسفي نص جبمع بني الكاتب     .، وذا الفرق تتميز الفلسفة عن البالغة كذلك)1("حيدد قراراًيقابـل يف قيمـته التداولَ يف النظام العملي، فاألول يحدد رأياً والثاين             كنظام نظري،  تـولد من عدم، بل تولد بعد طول تأمل، وهذا التأمل،            يكون غالباً وفق حجاجية ما، فإنه يساند قضية، غري أن هذه القضية ال             فعندما يعرض الفيلسوف فكره، والذي     "ملـسرية تأملية نتائجها مقنعة،       للمساندة " جملساً"للمـرافعات والـدعاوي و    " مكانـاً "للخطـاب،   واالتفاق اللذان يبحث عنها الفيلسوف، ويصبح النص، بوصفه حامالً         ، وذا تقع املشاركة )3("مـراحل خمتلفة، إىل نتيجة وإىل تربيرها كذلك    الـتأمل هـي لدى القارئ تتابع لسلسلة من األسباب اليت تؤدي، بعد             فسريورة : يقة، معروفة لدى الكاتب حلظة شروعه يف كتابة مؤلَّفه    احلق  .تدعمها، على جتددها واختالفهافظ الفلسفة على سريورا وفعاليتها واحلجاجية، اليت       آخـر، وذا حتا   غري أن هذه اللعبة ال تطبق أو تخترق إال لدى قارئ نوعي هو فيلسوف        ،"الفيلونيقون"أطروحات متعارضة حتمل يف طياا لعبة الغلبة واالنتصار          كمواجهة نظرية بني    (controverse)واملعارضـة، ومقامـاً للمناظرة      

                              
(1) Blanché, Le raisonnement, op. cit., p. 230. 

(2) Michel Charles, Rhétorique de la lecture, op. cit., p. 57. 

(3) Blanché, op. cit., p. 230. 
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ألشكال واملقابالت،  بتغيـر كوبرنيكي يف الطروحات والقضايا وجتدد يف ا        مبذهب أو نظرية ويساند طرحاً ويؤيد قضية ويتفق مع موقف، حىت يفاجئ            إن مـسار احلجاجـية الفلسفية مسار نقدي، فال يكاد القارئ يتعلق             وإذا كـان تاريخ الفلسفة يكشف عن تغيرات        . احلقـيقة وجوهـرها   املـنت لغـة موافقة تساير حركة الفعالية اخلطابية للبحث الفلسفي عن            احلقـيقة اليت تقارا يوجد رأي للمساندة وآخر للمعارضة، كما أن يف   ظهر، إذن، أن احلجاجية الفلسفية تداولية استداللية، ويف معرض          .لقيمفيؤكد األشد احتماالً يف السياق احلجاجي واألقرب إىل دائرة تعاين انـتائجه اخلالصة أو جيعل احلجة األكثر ضعفاً أكثر قوة، أو حيطم كل ذلك              بل هو استدالل حتويل فيه انتقاالت وتغيرات، يعود إىل املقدمات فيجعل منها            ستدالالً استلزامياً يؤول إىل نتائج ائية وثابتة،       االستدالل يف احلجاجية ليس ا    وبني استعماله واستخدامه يف مساندة أطروحات ودحض أخرى، حيث إن          ومـنه ينبغـي التمييز، يف احلجاجية الفلسفية، بني التنظيم الداخلي للحجاج            ، )1(" أو يف انقسام أنصار هيغل بني ميني ويسار،la mettrieلـدى المتري   اآللة  -وامتدت إىل مفهوم اإلنسان     املـيل الطبيعي الفلسفي لدى مالربانش،        اآللة إىل   -علـى قيم متعارضة، فقد انتقلت النظرية الديكارتية حول احليوان           التجلـي وتبعث على احلرية، وذلك عندما نالحظ أن املذهب الواحد يعتمد            فاحلجـة الفلـسفية، مع الدفاع عن بعض القيم أو مهامجتها، تبقى صعبة             "  .التجريبيةإىل العقالنية خصوصاً مع مرحلة تقويض امليتافيزيقيا ونقل تراثها إىل املنطق ومن مثّة           ، حيث متّت عملية توجيه القيم،      "الفعالية"تـاريخ الفلسفة بأنه تاريخ      والتحول من أجل هدف مقصود، إمنا هي حركة الفعل، وهلذا يوصف           ت للفكـر وأهدافه حنو جهات خمصوصة، فإن حركة التغيري          وحتـوال 

                              
(1) Blanché, op. cit., p. 233. 
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 . ويفسر أيضاً املسوغات املنطقية والعقالنية اليت تسمح بذلك)∗(كلهمذهـبه األساسـي ومدرسته األصلية ومقوالته الرئيسية إىل خالف ذلك           ر أيضاً حتول الفيلسوف عن  يقـع يف فعـل التحويل هذا نفسه، وهذا يفس         والفكـرة إىل مقولة ونظرية، واألسلوب إىل منهج وطريقة، والتفلسف إمنا           إمكانـات حجاجـية هلا القدرة على حتويل اللفظ واملصطلح إىل مفهوم،            الفلـسفي، مـن خالل هذا اجلانب، بأنه أشكال من الكتابة تسمح بربوز             وذا ميكننا أن نعرف اخلطاب      ،)1("إمكانـية وجوده خارج منطق الكتابة     ايـة املطاف توفر أسلوب جيعل من اخلطاب الفلسفي فعالً ال ميكن توقع             وحيـدد طبيعتها وشكلها املُضمر والصريح، حىت يضمن اخلطاب نفسه يف           ألن الصياغة ذاا ومنطق اخلطاب الداخلي هو الذي يفرض حضور الربهنة           ياغة اخلطاب الفلسفي، ولكن    أمـر ضروري يف كل مرحلة من مراحل ص        يعمـد إىل الربهنة عن أفكاره مباشرة أو بشكل غري مباشر رد أن الربهنة              فالفيلسوف ال  "على مبادئ برهانية، وللخطاب ضروراته الشكلية كذلك،        يـتم بـناء اخلطاب وفقها، وإمنا من خالل اللغة الطبيعية اليت تتوفر بنفسها         من خالل قوالب جاهزة    وربطـه بالقيم الباعثة عليه، وال تتم هذه الربهنة          بـرهنة مـساوقة للتغيرات اليت مير ا الفكر أثناء حركته حنو إقامة الفعل              وإعادة تأسيسها، أي بإعادة تشييد الفعل داخل احلقيقة، وهذا ما يستدعي           وليـست أعمال كانط أو نيتشه إال مناذج عليا يف عمل توجيه القيم             

هجـية دون ارتباط بقيمة اجتماعية أو دينية أو         األساسـية وانـتماءاتهم المن    يذكـرنا الـدرس الفلـسفي أن كثيراً من الفالسفة تراجعوا عن أطروحاتهم              )∗( .137الزاوي الحسين، الفلسفة الواصفة، مرجع سابق، ص  )1(                                . آراء مخالفة كلياًكله وأبدىالنظرية، فهوسرل الذي كان ينتقد النـزعة النفسية بقساوة، انقلب على ذلك           عـنها، ومعتبـرين أنها حقائق يقينية ويحشدون لذلك أقوى الحجج والدعائم            ، منقلبين على مبادئهم وآرائهم التي كانوا يدافعون        ...سياسـية أو أخالقـية    
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الذي ال يشترط    "(paradigme)الفلـسفي من خالل فكرة األمنوذج       ، وتشتغل هذه القيم، إبستيمولوجياً، داخل حجاجية اخلطاب  ..واللغـة بواسـطة قـيم كمعايري هلا صلة باتمع والسياسة والدين واألخالق            هي حجاجية موجهة    تـتخذ مـساراً صـورياً أو منطقياً حسابياً، بل         إن عقالنـية الفلسفة متر عرب حجاجياا، غري أن هذا ال يعين أا              عادة "البات يف اآلراء والطروحات واملواقف اليت غالباً ما تكون          واالنق حـىت يتكيف مع التحوالت      )1("جممـوعة مـتكاملة مـن القـواعد       
ال تتجـزأ، بـل إن كليتها يف جتاوزيتها، والتجاوز ليس سوى عمالً              اخلطابية عرب النصوص وسيلة للربهنة حيث الفلسفة        وإمنا تعتمد املناظرة  الفلسفية ال تكتفي باملنطق الداخلي للخطاب الطبيعي الذي تستخدمه،         ، وعليه فإن احلجاجية    )2("يستقيم حبثٌ معريف دون وجود أمثلة مضادة      نفـسه، بل هو فعل ال يقيم اعتباراً لإلنسان أكثر منه لألمنوذج، إذ ال               دون أن يكون له منوذج بديل، هو رفض للعلم          ، ورفـض أمنوذجٍ   (..)واحلكـم الـذي يؤدي إىل هذا القرار يتضمن مقارنة بني األمنوذجني            رفـِض أمنـوذٍج واالعتراض عليه هو دائماً قرار بقبول أمنوذج آخر،            إن قرار  "بـل علـى العكس من ذلك، هي من شروط املعرفة، حيث             عة واملُحبة لالنتصار، وهذه ليست آفة معرفية أو خلالً تارخيياً،        املتـصار ميكـن أن نـصف، إذن، الفلسفة بأا خطاب النماذج العقالنية            .املاضيميكـنه أن يـصحح احلاضر بأخطاء املاضي ويخطِّئ احلاضر بصحيح            أو منطقاً داخلياً لتاريخ الفلسفة بوصفها اخلطاب الوحيد الذي          "فلسفية

                              
(1) Thomas Kuhn, La structure des révolutions scientifiques, op. cit.,  

 p. 73. 

(2) Ibid., pp. 115, 117. 
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مل تكن الفلسفة األرسطية، مثالً، إال إجابة بالغية وحجاجية على النقد           ، حيث )2("واسـتكملها، بإعطائها واقعيتها الوحيدة أي واقعيتها النصية     ها، فهي من أَسسها    فالبالغة هي أصل الفلسفة وغايت    "ويفعل جتاوزيتها،   إن الفلـسفة يف حاجـة دائماً إىل دعم بالغي يشحن قاموسها             .نص شارح أو خطاب مؤولاملـربرات واملسوغات اليت تقال من خالهلا فلسفة جديدة أو يكتب ا            قلـق مـشروع، ذلك أن القاموس النافذ يعين اية احلجاجية وفقدان            و ، وه )1("كـنا نريد قوله، ليس قاموسنا، بأية حال، بعيداً عن أن ينفذ           باستثناء القليل، قلنا من قبل كل ما       "الفيلسوف، حيث يقول دريدا إنه      غـري أن عقـدة الـبداية حتولت إىل فوبيا فلسفية لدى            . مغالطـون الـيونان الـضيقة اليت يقع خارجها بالغيون فصحاء هم سفسطائيون           فية يف حلبة وجـسم الـذات املفكـرة ورهن مجيع االنتصارات الفلس         رسم احلدود املعرفية يف الوجود وحنط النموذج وخطّ اخلطوط واألبعاد          ترسخت يف شكل اخلطاب ومضمونه، فالبداية ظلّت تعين األول الذي           اليت  البدايةتنميطها داخل تاريخ الفكر الفلسفي، وذلك بسبب سلطِة         فة عرب رؤيتني متّ لقـد مـثل أفالطـون وأرسطو منوذجني للفلس         .مغلٍق بواسطة النص ومفتوٍح بواسطة القراءة والفهموترسـيمه نظريةً أو مفهوماً أو مقولةً، ويعد ذلك انتصاراً داخل حوار            واإلقـرار به، كما هو حشد اآلراء املوافقة من أجل اعتماد هذا الطرح             دفع القارئ إىل املشاركة يف هذا القبول       طـرح آخـر والقـبول به و       ولـيس النقد سوى جمموعة احلجج املكونة من أجل تسويغ املرور إىل            معارضته، حجاجـياً يتم به املرور من رأي آلخر، أو من مساندة رأي إىل              
                              

 .15دريدا، صيدلية أفالطون، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Clauzade, “La rhétorique et l'étude des textes”, op. cit., p. 71. 
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، غري أن   )1("بأي طريقة يبتدئ اخلطاب؟   : فالـبداية هي فكرة البالغي    "اخلـصوص، مـصدر ِحجاج بأنفسهم وال يكون اخلطاب إال ببدايته،           مقوالته على هذه الفكرة، وعلى هذا يكون الفالسفة، اليونانيون على          ، فألا خطاب بدأ بنفسه وبنى      "بداية"فة بأا   إذا وصـفنا الفلس    .أوغسطني باخلصوصقيمـياً، وهـو العمـل نفـسه الذي قامت به الفلسفة الوسيطية ويف              اخلري األول والواحد املبدأ، أي بإعادة توجيه اخلطاب الفلسفي توجيهاً          بني أفالطون وأرسطو برد األخري إىل األول ردا مجيالً، وتوحيد القيم يف        يقة الفلسفية، من خالل اجلمع     داخل احلق " املوحد"حماولة تشييد الفعل    اجلذري الذي مارسته الفلسفة األفالطونية، وليست فلسفة أفلوطني إال          ، فقد قدم أرسطو فن     )2("الذين يوجد لديهم استعداد نفسي على تقبلها      وظيفـته الفعالة إنارةُ العقول بتقدمي الرباهني واحلجج املوافقة لذلك إىل            يف سلوك اخلطاب الذي تبقى      وحده األقدر على أدائها، وهي التحكم     تعليمهم لفن اخلطابة، اكتشف أنه توجد مهمةٌ، الفيلسوف واجلديل هو          وراء األفكـار املـضلة اليت كان ينشرها السفسطائيون يف زمانه أثناء            للخطابة، مشروعاً تكميلياً، ملا كان قد بدأه أفالطون الذي اكتشف أنه           سطو، مدون التاريخ األول    فقـد كانـت نظرية فن اخلطابة لدى أر        "بوصفه مؤسسة إلدراك احلقيقة وإنتاجها مبا أنه األقدر على هذه املهمة،           من خالل أفالطون وأرسطو ومشروعهما املشترك يف تكوين الفيلسوف         البالغة وهي حماولة قدمية، فقد حوربت السفسطائية وصودرت بداياا         ذه البداية يف حماولة للتفوق على      اخلطـاب الفلـسفي يحاجج ضد ه      
 .338للغة، مرجع سابق، ص بارت، هسهسة ا )1(                              

(2) Gadamer, Rhétorique, Herméneutique et critique de l'idéologie,  
 in: L'art de comprendre, op. cit., p. 126. 
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الصافية واخلالصة  يدافع دريدا عن اللغة الفلسفية      "وـذا التقدير     .ومفاهيمهفيـشوهه ويعبث بقواعده وخيرق حدوده وحقائقه وينخر مقوالته         خطابـةً مارقـة ولـيس هلا طابع رمسي، إا خلل يصيب اخلطاب             الفلـسفي، بيـنما اعتِبرت اخلطابة السفسطائية، املهيمنة على البداية،          ن القوة احلجاجية للخطاب الـسياسية كـذلك، كمجـال آخر لشح       اخلطابة بوصفه فناً رمسياً ضمن املؤسسة الفلسفية اليت ستتغذى بالسلطة           ، غري أن احلجاجية    )2("خـالل األمـثلة املنتقاة ملعاجلة اإلشكاليات      فنظرية احلجاج تتجدد من    "للقضية إىل مسارها اخلطابـي احلقيقي،      فما يسمى نقداً ودحضاً يف الفلسفة هو تثمني وتقوية للطرح ودفع           د من األمثلة واألمثلة املضادة،     الفلسفية تتطور مع بناء اخلطاب وتتزو     للطـروحات الـيت تعرض كحلول هلذه اإلشكاليات، فاحلجاجية         اخلـصائص احلجاجـية بتفعيل اإلشكاليات وتكوين األمثلة املناسبة       إن التحوالت اليت مر ا اخلطاب الفلسفي أسهمت يف تطوير           .وليس جمرد آراء متناقضة داخل جدل الائي خطابياً  إىل توجـيه هذا اإلقناع حنو احلقيقة الفلسفية اليت متتلك تارخياً          وخـصوصيتها احلجاجية، حيث ال دف إىل التأثري واإلقناع فقط، بل           ومنظومـته املفامهية، واخلوف منه مبعثه هاجس االنقالب على الفلسفة          ، وليس التلويث سوى العبث باخلطاب      )1("ضـد كـل تلويث بالغي      أفراد نريد معرفة قابليتهم واستعدادهم لالقتناع باملضامني الفلسفية،        وحـده، كما افترض ذلك أفالطون، وليست عملية مفتوحة على          عايري املرتبطة بالفيلسوف   الفلسفية ليست نسقاً مغلقاً من القواعد وامل      
                              

(1) Marcos Siscar, Rhétorique et philosophe, p. 44. 

(2) Breton, L'argumentation dans la communication, op. cit., p. 17. 
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تقوم على  "للـتحكم يف اخلطـاب رداً علـى احلـركة السفسطائية،            يت اضطلعت ا الفلسفة اليونانية     لقـد رأى غـادمري أن املهمة ال        .التحوالت اخلطابية للقيم الفلسفية، بل هي جمموعة براديغمات تالزم      )∗(كمـا أراد أرسـطو ذلـك       ، وهو ما جيعل اخلطاب الفلسفي، ذا       )1("أنتروبولوجـي لفن اخلطاب   ويـندرج فـن اخلطابة األرسطي يف الفرضية الثانية باستحضار أساٍس           باحلقـيقة جيـب أن يكون عارفاً بالنفوس اليت ينقل إليها هذه احلقيقة،             أن العارف   خـالل الدلـيل اخلطابــي، والفرضية الثانية تقوم على         األفكـار، هـو وحده القادر على االستدالل على احملتمل واملزيف من       الفرضـية األوىل هي أن العارف باحلقيقة، أي من يعرف          : فرضـيتني   :املعىن، يقوم على مصادرتني

ما يقوله  "عـرب مقـوالته وتعـبرياته، وـذا تـصبح احلقيقة هي             والتحدث ا والقدرة على التحكم يف سلوك اخلطاب الذي حيملها          اجلمـع التطابقـي معـياراً إلدراك احلقيقة واألحقية يف امتالكها           مجعاً قسرياً وجتعل من هذا      جتمع بني اخلطاب والذات      :األوىل  ".الفيلسوف

                              
أنت إذن لست تدعونا إلى علم      : "، وفي موضع آخر، يرد على متّى      "وعليهم  التُـرك والهـند والفرس والعرب أن ينظروا فيه ويتخذوه قاضياً وحكماً لهم             واصـطالحهم عليها وما يتعارفون بها من رسومها وصفاتها، فمن أين يلزم            ى لغة أهلها   إذا كان المنطق وضعه رجل من يونان عل       : "عـن مـنطق اللغة    المناظـرة الشهيرة بين متّى وأبـي سعيد السيرافي، يقول السيرافي المدافع           بالخطـاب الطبيعـي المفضي إلى الحجاجية بدالً من المنطق، نجد ذلك في             نجـد اعتراضـات مهمـة على الطابع االنغالقي للفلسفة اليونانية، ومقابلتها       (∗) أبو حيان التوحيدي، اإلمتاع    (،  "المـنطق إنمـا تدعو إلى تعلم اللغة اليونانية          ).78-66، ص 2005والمؤانسة، دار الكتاب العربـي، بيروت 

(1) Gadamer, op. cit., p. 126. 
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يقة والقواعد   تفترض استعداد الناس لقبول خطاب احلق      :الثانـية و  .اخلطابات اليت تنشأ يف لسام واجتماعهمالـناس وطـبائعهم واسـتعدادام وأحواهلم مع العقل ومواقفهم من           ، مبا لدى الفيلسوف من معرفة عن هؤالء        )املنطق(الـيت يقـال عربها      

 :مستويات الحجاجية الفلسفية. 2.3
د واألبعـاد البالغية اليت ليس مبقدرة أي خطاب جتنبها أو إلغاءها واحلي           األسس البالغية للخطاب جيمع بني خصوصية السلوك اللغوي الفلسفي         العقـل الكوين، فإنه مطالب باستخراج حجاجيته وفق أساس آخر من           خـالل املـصادرتني السابقتني، مبا هو خطاب يريد إيصال احلقيقة إىل      سفي، من وانطالقـاً من املأزق املنطقي الذي يقع فيه اخلطاب الفل    من غري املمكن أن    "الداخلـي الـذي حيقق هلا أغراضها وأهدافها، إذ          الطبيعـي باألسـاس، ألنه ميكن إرجاع القضايا الفلسفية إىل منطقها            تعتمد على مقدرات اخلطاب     )1(أن الفلـسفة عبارة عن صياغة أسلوبية       يعترب يف أغلب دراساته (G.G Granger)وهذا ما جعل غراجني  .عنها ، ومن مثة فإن طريقته الربهانية ال تكون إال بالشكل          )2("الفلسفي احملض اخلاص ويرسم هلا حدوداً ويضع عليها معاملاً تشكل يف النهاية األسلوب           ذلك، املفهوم الفلسفي يتكون من مفاهيم طبيعية، يضفي عليها غرضه          اباً فلسفياً خالياً من أي مفهوم طبيعي، بل على العكس من           نتصور خط  ذي تنتظم فيه اللغة املستعملة، وال يقع دليل أو برهان أو حجة خارج             ال

                              
(1) Gilles Gaston Granger, Pour la connaissance philosophique, éd.,  

 Odile Jacob, Paris, 1988, p. 175. 

(2) Ibid., p. 174. 
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 :تصور ثالثة مستويات للحجاجية الفلسفيةشتغل وميارس أطروحاته اليت تتلخص يف املفاهيم، ومنه ميكن أن   فـيها ي  أن نطالـب اخلطاب الفلسفي بعرض قيمة اخلاصية إال يف اللحظة اليت            ضمانات أخرى غري ما يضمنه التعين األسلوبـي بذاته، كما ال ميكننا           هـذا الـشكل أو احلدود اليت يرمسها األسلوب، فال ميكننا البحث عن      

 : مستوى المفهوم-أ 

خـل سياج اللغة للسيطرة على االطّرادات الواقعية اليت         وتناقـضاا دا  التجميعـية واإلحالية، فهو يستجمع جتربة الواقع باختالفاا وتنوعاا         ، فاملفهوم حياجج من خالل قوته      )1("فكرة يف كلمة  "نيتشه املفهوم بأنه    يكتفـي بذلك، بل يتعداه إىل إحالة الفكر على ذاته، ومن ذلك عرف             وال . عامل الفكر، وهذا ما جيعله قوة حجاجية بذاته       واإلحالـة علـى     مسار اللغة الطبيعية من اإلشارة واإلحالة على العامل العيين، إىل اإلشارة           يعمـل املفهـوم من خالل قواه االختزالية التجميعية على حتويل            فاملفهوم الفلسفي هو املُقابل اللغوي ملا يقتطع من التجربة         "تفلت منها،    طلقاً مبا  اخلطـاب الفلـسفي، أقول حداً ال موتاً، ذلك أين ال أومن م            إنين أحاول الوقوف عند حد     "وقـد عبـر دريدا عن ذلك بقوله          .ومتاثله مع تارخييتهضـاءلته أو بعـده الضيق، بل على العكس من ذلك، تعين تعينه بذاته              ندتالياً علـيها وال خيتفي ميتافيزيقياً وراءها، وحمدوديته ال تعين          ترنـس تقف وراءه، كما يعين كذلك أنه حمدود حبدود هذه التجربة فال يرتفع            ، وبذلك ميتلك قوةَ الواقع نفسه والدافعية االجتماعية اليت         )2("املعيـشة 
                              

(1) Marietti, Nietzsche et la Rhétorique, op. cit., p. 210. 

(2) Granger, op. cit., p. 162. 
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، ومنه تصبح املفاهيم ضرورات معرفية يف       )1("الفلـسفة مـن خارجها    داخـل ضـرورات وعوائق أساسية وتقلبات مفامهية يستحيل حماربة          الفلـسفة ممكـنة وأصبح ممكناً من مثَّ حتديدها كمجال معريف يشتعل             انطالقاً من هذا احلد أصبحت      )..( شاعت تسميته راهناً مبوت الفلسفة     ، )2("اإلقـناع، واالهتداء إىل طريق التحليل واالخنراط يف مسار احلقيقة         فالفيلـسوف ال يربهن ليقنع اآلخرين فقط، بل ليمارس عليهم فضائل           "عـرب هـذا اإلقـناع إىل مـستوى أكثـر تطوراً من الطرح الراهن،               تناع فقط، بل إىل املرور  إن احلجاجـية الفلسفية ال دف إىل االق        .شهدها تاريخ الفلسفةكـلِّ الثورات الفلسفية والتحوالت املقوالتية واالنقالبات النظرية اليت         متر وتنتقل نقداً أو إسناداً عرب املفاهيم، إذْ هي وسائط لذلك، ووسائط             الفلسفة وجوهرها احلجاجي، فاآلراء واألطروحات الفلسفية، إمنا        ماهية  .ذاك إال عملُ املفاهيم ونشاطها احلجاجي االنقالبـيالفالسـفة وحتوهلم عن خطهم الفلسفي الذي عرفوا به واشتِهروا، وما           رفية لدى بعض   وهـذا مـا يفسر التغيريات الطارئة على املسارات املع         

 : مستوى األنموذج الجدلي-ب 

وختالـف، ومن ذلك ال تشكل منوذجاً ثابتاً بل ميزاناً خطابياً متحركاً،            بعـض املعـايري اليت ما تلبث أن تتغير وتتعدل، تتقدم وتتأخر، تساوق             قيم اخلطاب الفلسفي، فإن ظروف التحكم يف اخلطاب تستدعي وضع          نطقها يف تفعيل   للخطـاب وباللغة الطبيعية اليت تالئم الطرح وتشتغل مب        إذا كانـت احلجاجـية الفلـسفية مرتبطة بالطابع األسلوبـي          
                              

 .12دريدا، مواقع، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Clauzade, op. cit., p. 71. 



143 

ه أا هي الدرجات    الكـالم عـن فلـسفات عديـدة معنا        "إن   .على اإلشكاليات واآلراء والتوجهاتاجلدل ضرورة تارخيية يف املسار الفلسفي ومقتضى حجاجياً يف االنفتاح          على نفسها، بل يعين أن الفلسفة ال تتجزأ فماهيتها يف كُليتها، ذلك أن             ، وال يعين اجلدل هنا انقسام الفلسفة       )2("درسة أو وجهة نظر   تفـسري م  موضـوع للجـدل، وكل موقف يتخذ هو مسألة اقتناع شخصي أو            كلُّ شيء يف الفلسفة    "وليست عمالً اصطناعياً ميكن عزله ومعاجلته، إذ        إن حـركة األمنوذج هي حركة جدلية حمايثة لطبيعة الفلسفة ذاا     .ذاتهاملعـارف املختلفة، من جتاوز نفسه واحملافظة على خصوصيته يف الوقت      ى اإلبـستيمولوجي األدىن مـن بناء النظريات وتوظيفها وسحبها عل         انـتقاالته وارحتاالتـه املعـرفية، إذْ يمكِّـنه الـرباديغم، مبا هو احلد              ، وهـذا ما يعطي مرونة لصريورة اخلطاب الفلسفي أثناء          )1("القـواعد غـري أن األمنـوذجات ميكنها أن توجه البحث املعريف حىت يف غياب             منوذجات، إن القواعد مشتقة من األ    "وهـو ما ندعوه بالرباديغم حيث        ، واجلدل إذاك هو حتول     )3("الضرورية لنمو العقل الذي صار واعياً لذاته       الفلـسفات الالحقـة أكثر تعييناً فقط من الفلسفات السابقة وتشتمل            يف كون   مـبادئها متمايـزة عـن بعضها البعض، لكن عالقتها تتمثل          أمامنا سلسلة من الفلسفات اليت تظهر      "آراء أكثـر اكـتماالً، حيث        يزيد ويفيض عن اآلراء السابقة ويؤول إىل     (métamorphose)إمنائـي   
                              

(1) Kuhn, op. cit., p. 70. 

محمود رجب، المجلس األعلى    : إدموند هوسول، الفلسفة علماً دقيقاً، ترجمة      (2)  .25، ص 2002 ،1للثقافة، القاهرة، ط 

 .109هيغل، محاضرات في تاريخ الفلسفة، مرجع سابق، ص  (3)
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جديد باحلقيقة واليقني إىل هدم هذه احلقيقة وإعادة بنائها وفق براديغم           للفلسفة، وفق الرباديغم اجلديل، ينتقل عرب متغريات لغوية من التمسك          ، فالعمل احلجاجي   )1("علـيها وهذه السلسلة تكون يف تراتب ضروري        ، )3("الفلـسفات السابقة أا علم، عن طريق نقد سريها العلمي املزعوم     بالنـسبة إىل تقـدم الفلـسفة، إمنا هي تلك اليت يتم فيها هدم ادعاء               احلامسة " الثورات"مبـا يـسمح باملراجعة والتفاعل التارخيي، وهلذا فإن           )منوذجي(وظيف مثايل للغة    أو صياغة منطقية صورية منغلقة، وإمنا هو ت       ، والتغير يعين أن الرباديغم ليس بناًء علمياً مكتمالً     )2("الرباديغم إىل التغير  املعريف يف إطار الرباديغم جيب أن يكون طريقةً خاصة وفعالة للدفع ذا            علينا أن نتقبل أن البحث "هـو مثال آخر للحقيقة عرب اخلطاب، إذ إنه           :منوذجات الفلسفيةومنه ميكن أن منيز بني نوعني من األ

 .وانبعاثهاأي طـريقاً للـتحول واالنـتقال، فهو الذي يعطي للفلسفة سريورا            ، هو النقد بوصفه مظهراً جدلياً للهدم وإعادة البناء،         أمنوذج عام 

اغم لغوي وفكري تسري وفقه املقوالت، وتنظم فيه املفاهيم وتتآلف وتتن         ال ميكن االشتغال الفلسفي دون وجود براديغم، أي وجود مثال وجمرى          ، إذ  ..حفريات نيتشه وفوكو، التقويض اهليدغري، والتأويل الغادمريي      األفالطونية، املنطق األرسطي، الفيض األفلوطيين، الديالكتيك اهليغلي،       ثل مدرسـة داخـل تـاريخ الفلسفة، ومن هذه الرباديغمات مثال املُ           ، تشتغل به كل فلسفة أو مذهب أو نظرية أو          أمنـوذج خـاص     .داخله املعاين واألغراض املقصودة

                              
 .305المرجع نفسه، ص  (1)

(2) Kuhn, op. cit., p. 82. 

 .27هوسرل، مرجع سابق، ص  (3)
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اً من  املـنطق الـتداويل هلـذه احملادثات واجلدل القائم داخلها، مكون          ، وليست هذه الطريقة سوى األمنوذج بوصفه       )1("الطابـع اإلشـكايل    ادعاءات احلقيقة ذات    )أو دحض (احلجـاج الـيت تستخدم يف تعليل        سـياقات الفعـل والتجـربة، وذا حنن ال نغري املعلومات، وإمنا نغري             يقة ما، اخلروج من    فلتوجـيه احملادثات، جيب علينا، بطر     "للـتحكم،   حجاجية باألساس ناجتة عن حمادثات جدلية هي بؤرة للتوجيه ومؤسسة          اجلهـويات الـيت تـتحكم يف سري اخلطاب الفلسفي، وهي جهويات            إن عمـل األمنوذج ال خيتص بتغيري األفكار وحتويلها، وإمنا بتغيري            د أن كان قد وافق     للمـتحاور املعتـِرف التراجع عن موقفه األخري بع        مبحتوى الطرح، فال ميكن حينها      )∗(االتفاقـات اجلزئية، إىل االعتراف    إن األمنـوذج اجلـديل للحجاجـية الفلسفية يقود، بعد سلسلة            .احلجاجية لألداءات اخلطابية الفلسفية تشكل السياقات (quasi formel)خـصائص صـورية وشبه صورية    اليت ميكن مقارنتها مع ما يسميه      (مبدئـياً على األطروحات التفصيلية       ، واملُحاور قد يكون    )Philosophèmesدريـدا بالـوحدات الفلسفية       مشتغالً بالفلسفة ومنتمياً إىل    ( أو قارئاً عاماً     )فيلسوفاً ناقداً (قارئاً نوعياً    وارتـبطت الفلـسفة باللغـة الطبيعية ومنطقها من جهة أخرى، فهذا            ولئن ارتبط الرباديغم اجلديل بالسياق اخلطابـي للفلسفة من جهة          .)ياً ملقولةمدرسة أو مذهب أو متشبعاً بنظرية ومتبن
                              

(1) Habermas, Logique des sciences sociales, op. cit., p. 279. 

 .ياة االجتماعية بأبعادها المختلفةفعل المصادقة على قرار ما موجه نحو الحللدفـع بما تم االعتراف به إلى ميدان العملي، لكأنما االعتراف أو الغلبة هي             محـبة االنتصار والغلبة في المحادثات، والتي ستعكس أيضاً السلطة الكافية           بروتاغوراس، حيث تعكس مسألة الحصول على اعتراف المحاور المناظر،          خصوصا محاورة   إن هـذا يذكـرنا بالمـنهج الـسقراطي في المحاورات           (∗)
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: يالفلسفي وجدليته، يسمح بتكون املنهجني األساسني الشتغال الفلسف     ومـنه فإن موضع املساءلة يف بنية اللغة الطبيعية، كما يف بنية اخلطاب             ، )1("املُـربِهن إذا كانت مقدماته صادقة إال أن يكون تسلمها من غريه           جمـيب، والقـياس الربهاين إمنا يكون بني املرء نفسه، فلذلك ال يبايل           وخيصان اجلديل، والسبب يف ذلك أن القياس اجلديل إمنا يكون بني سائل            الفحـص إىل أن يتهـيأ استنباط املوضع، فأما الترتيب والسؤال فهما            الفيلسوف واجلديل يشتركان يف    "األغـراض واملقاصـد، وهلـذا فإن        يـستخرج من احلجة ويفعل به اإلقناع وخيلص به إىل النتائج وحتقق به             " موضعاً"قاعدة حجاجية كذلك وهي بنية السؤال واجلواب اليت تصبح          الشـتراك املَحاور الثالثة أي اجلدل والفلسفة واللغة يف بنية أصلية هي             ، وميكن أن نقدم مثاالً على ارتباط الرباديغم اجلديل باللغة   )2("الفلـسفي ملعاجلـة املـشاكل النظـرية اليت تواجه الفيلسوف أثناء عملية التعبري            التركيبــي يف سـياق عرض األفكار، أما اجلانب التحليلي فيوظّف           يكون حضور اجلانب   "املـنهج التحليلـي واملنهج التركيبـي، حيث         ؟ ماذا تقصد ذه الكلمة أو هذا       ما معىن هذا  : إجابـات عن أسئلة مثل    بل تقوم مبهمة حتليل األفكار وتدقيق الفهم وتكوين قضايا جديدة، فهي           إن التعريفات ال تؤدي وظيفة إجياد املرادفات وشرح اللغة باللغة،           .)les definitions(تتضمنه التعريفات يعـية يف بناء احلجاجية الفلسفية، من خالل املنهج التحليلي الذي           الطب على معىن كلمة فقط، بل إىل إضاءة بعض جوانب احلقيقة اليت تعرضت            ال يهدف إىل احلصول    "وـذا املعىن يكون التعريف بالغياً ألنه         املصطلح؟ على ما يدل هذا املفهوم؟
                              

 .625ابن رشد، كتاب طوبيقي وسوفسطيقي، مرجع سابق، ص  (1)

 .130الزاوي الحسين، مرجع سابق، ص  (2)
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، وألنه كذلك فهو موضع للحجاج ومصدر       )1("للتواري خلف الوعي    . تتجه وفق اجلدل ذي الطرق الواحد معلنةً انتصاره)∗(الكتابة النمطيةفنختار منها ما يناسب سياق اخلطاب وجمرى املقاصد واألغراض، وهذا ألن           الوصول إليها ومقصداً نتجه إليه، ونميز يف اللغة الطبيعية بني جهويات ممكنة             فنحن نعرف مصطلحات ومفاهيم لنثبت فكرة ما نريد         ،)2("هي ذاا حجج  الطبيعية أو مصطلحات تعترب كمرادفات يف لغات طبيعية خمتلفة، فالتعريفات          للتعـريفات بوضـوح عندما جند تعريفات متنوعة ملصطلح واحد يف اللغة            يظهر الطابع احلجاجي   "علـى سؤال عن احلقيقة املقصودة يف اخلطاب، إذ           حجة على ما هو متضمن يف أوجه احلقيقة وإجابة          يكـون التعـريف    .ويف عمل التحليل تقع اللغة على معاٍن جديدة وأوجه أخرى للحقيقة، بل حيلل اللغة الطبيعية إىل عناصرها املتضمنة،        )∗((tautologie)حاصل  أغراض معينة، إذ هو ال يعيد تكرار املعىن نفسه، فيكون بذلك حتصيل            ري، ومنوذج لالستدالل على نتائج خمصوصة، والوصول إىل        لإلقناع والتأث 

                              (1) Perelman, Traité de l'argumentation, op. cit., p. 233. 

 ,Jacqueline Russ:، يراجع"بمفـردات مخـتلفة، لنصل إلى ما قلناه ابتداء  ة القـول، فهي آفة منطقية، حيث يتم عرض مقولة ما كحجة ثم تكرر              إعـاد  وتعني  Tautologia من الكلمة اليونانية     Tautologieتحـصيل الحاصل أي      (∗)
Dictionnaire de philosophie, éd., Bordas, Paris, 1991, p. 86. 

(2) Perelman, op. cit., p. 286. 

مسألة ذاتية بقدر ما يؤول إلى إنتاج       إن االنتـصار الـذي نقـصده ال يعنـي            (∗) ننظر إلى هدف ربح الجدال باعتباره      "موضوعي، بهذا يقول اليكوف وجونسن       الجدال العقلي ذي   : غيـر ذلـك، هـنا فصل على التصور المتخصص التالي          الغرماء الحقيقيين غير الحاضرين للدفاع عن أنفسهم أو القيام بهجوم مضاد، أو            الحالـة، غريما حقيقيا، بل مجموعة من الغرماء المفترضين، أو مجموعة من            صبح الكالم نمطيا، كتابة، وال يواجه المؤلف، في هذه         الطـرق الواحد، وهنا ي    حـوار له عناصر الجداالت ذات الطرفين، فإنه ينشأ بشكل خاص للجدال ذي             ، بينما أن الخطاب المكتوب ال يسمح بقيام (..)يخـدم هـدفا أسمى، وهو الفهم      .103، اليكوف جونسن، مرجع سابق، ص .." الواحدالطرف



148 

ومهاً أو عامالً نقدياً طبيعياً للفلسفة احلية نفسها        " موت الفلسفة "مسألة  وجيعـل اختـراقها وضرا من خارجها أمراً مستحيالً، كما جيعل من            املعـريف واإلبستيمولوجي الذي يؤطر السلطة الفلسفية ومينحها القوة،         ياج مواضـيعها وتـرتبط مباهيتها، ويعترب هذا االقتراب واالرتباط الس         ، فالفلـسفة عندما تقترب من ذاا فهي تقترب من      )2("لـشيء آخـر   وحـدها حرة، ألا جند أنفسنا فيها على مقربة من ذاتنا دون استتباٍع             الفلسفة "وانشغاهلا بذاا املُتولِّد من انشغال الفيلسوف بذاته، وهلذا فإن          احلجاجـية للخطـاب الفلـسفي، واليت تعين ارتباط الفلسفة مباهيتها           وهـذا جيعـل مـن مرجعية الفيلسوف سلطةً بذاا تقوم عليها القوة             ، )1("النمذجة املباشرة أكثر من استدعاء قواعد جمردة      "يعمـل وفقه هو     واملاهيات فيها سوى احلدس املباشر للفيلسوف، ويكون الرباديغم الذي         املعاين خـاص فال ضامن هلا إال الفيلسوف نفسه وال قائم على إدراك             توافـرت فيها عناصر تعليمية ديداكتيكية إال أا تبقى ملَكة ذات طابع            الفلـسفي، هـو ذاته اختاذ ملوضع حجاجي متميز، ألن الفلسفة وإن            إن االنتماء إىل حقل الفلسفة، من خالل املشاركة يف بناء اخلطاب            : مستوى السلطة- ج ذا فإن أكرب خطوة جيب     يتحـرك داخل مناطق احلدس املباشر، وعلى ه       إىل أصـوهلا النهائـية، فإا تتعلق مباهيتها وهي أن عملها العلمي إمنا             الفلسفة بقدر ما ترجع    "وبناء األطروحات وتكوين الرباديغمات، إذ إن       نطاق اللغة الطبيعية اليت تستخرج منها مجيع مؤهالت اإلقناع واحملاجة           استدعاء وسائط خارج    الفلـسفة سلطةٌ لذاا، فهي ال حتتاج إىل        .وضمن سياقها العام
                              

(1) Kuhn, op. cit., p. 77. 

 .77هيغل، محاضرات في تاريخ الفلسفة، مرجع سابق، ص  (2)
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لطة للموضـع الـذي تـستمد منه الفلسفة سلطتها، وتظهر هذه الس           ، إال أنه يقود إىل وصف دقيق       (phénoménologie)املـنهج الظاهري    ، وهذا الوصف لطبيعة اشتغال الفلسفة بذاا، وإن كان خيص          )1("مقبلةوالنـتائج يكتسب كثرة من أدق املعارف وأكثرها حسماً لكل فلسفة           انة بأجهزة املقدمات   املناهج الرمزية والرياضية غري املباشرة، وبغري استع      ينفـتح ميدان ال حد له للعمل، ويقوم علم يكتسب بغري استعانة بكل             الفلـسفي، بـاملعىن الصحيح، أي مبعىن اإلدراك الظاهريايت للماهيات،          علـى عصرنا احلاضر أن يقوم ا هي أن يتعرف أنه عن طريق احلدس               ، فاحلجاجية بالسلطة يف اخلطاب الفلسفي      )2("ديكارت، كانط وغريهم  أطـروحات ال ميكن عرضها إال بتقدميها عن طريق خطابات أفالطون،   فيها احلجاجية من خالل السلطة الوظيفةَ املرجعية نفسها، حيث توجد          األحباث الفلسفية اليوم تؤدي    "وعلـيه، وكما رأى ديكرو، فإن        .ب الفلسفي ذاتهواالنتساب اليت تدخل يف تكوين اخلطاوالـيت تـستعص على االنقطاع أو التذبذب، بسبب خاصية االنتماء           واآلخـر هو يف العالقة الدائمة بني الفيلسوف وإنتاجه الفلسفي           .وحجج ملساندة قضية أو دحض قضية أخرىأحـدمها عـندما يـتم استخدام مقوالت الفالسفة كمرتكزات           :مبظهرين حجاجيني عـنه، بـل يصبح اسم الفيلسوف نفسه موضعاً للحجاجية وجزءاً من            لسبب آخر سوى أن الفيلسوف هو مالك احلدس الفلسفي فال ينفصل           خـارج الـسياق اخلطابـي، بل هي يف سريورة السياق نفسه، وليس           ي من أسس عقالنيته وضوابطه األسلوبية، وليست استدعاًء استدخالياً        ه
                              

 .104هوسرل، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Ducrot, Le dire et le dit, op. cit., p. 169. 
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ور احلجاجية بالسلطة كمنطق بالسلطة من منط       ميكنـنا أن نتـص     .إليهبـذاا نستخرج منها نتائج مضمونة ونستدل ا على ما نريد الوصول     األشـخاص أنفسهم، فيتحولون إىل مقدمات منطقية صحيحة وصادقة         ، لكأمنا الفلسفة هي هؤالء     ...والكانطية اجلديدة، والكوجيتو الديكاريت   نا نقول األفالطونية واألفالطونية احملدثة، الكانطية      اللغـة الطبيعية، فترا    ، وهي بذلك   )قضية: ق(،  "ق"، إذن   "ق"يقول أرسطو بأن    : القـول  سوف حول الوجود هو    خطاب الفيل "الـذي حيـصل فـيه أن يكون         خطابـات ومقـوالت ومفاهيم تقارب احلقيقة يف جوهرها، إىل احلد           واسـتناداً إىل قاعدة الوجود هذه ميكن بناء نتائج خمتلفة وإنشاء            .كالم الوجود -أي اللغة    -قاعـدة وجـودية تتماهى مع جوهر اللغة ذاته بوصفها            املعروفني هو مقدمات صحيحة، بل      يقـرأه ويسمعه عرب قناة الفالسفة     السلطة أيضاً يف املستوى النفسي للقارئ واملخاطَب، إذ هو يعتقد أن ما         ، وتشتغل هذه   )1("أرسطو ال يكذب أبداً   "تتـضمن على املقدمة اخلفية       اشـتراك مرجعيتها مع مرجعية خارجية هي املخاطَب نفسه، حيث إنه           اسـتداللية يف منطقها، والسبب اآلخر أن كفاية اللغة ال تتعارض مع            الفيلـسوف ومقوالته ال تلبث أن تصبح جزءاً من اللغة الطبيعية وبنية            ا أن موضع   أحدمه: تستدخل الوجود يف صلب شيئيتها، وذلك لسببني      فهذا ال يعين أا تقع خارج منطق اللغة، مبا أنه يف اللغة كفايةٌ مرجعية              الفلـسفية بالسلطة ترتبط بذات الفيلسوف، بامسه ومقوالته ومنهجه،         ، وإذا كانت احلجاجية    )2("خطاب الوجود نفسه من خالل الفيلسوف     
                              

(1) Ducrot, Le dire et le dit, op. cit., p. 169. 

(2) Hyppolite, Logique et existence, op. cit., p. 05. 
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، وهـو ما يعين أن اللغة الطبيعية يف اخلطاب          )1("االفتراضـات بيـنها   األخـرية ال ميكـنها أن تكمن إال يف الالتناقض الشكلي لالفتراض أو             خارجـية لالفتراض وعلى العكس، إذا منحت اجلملة قوة ذاتية، فهذه            ليست مرجعيات ذاتية، بل تستتبع مرجعية       (Performatifs)املتجليات   ، فحىت "أنا أكذب "ليس للعمل مرجعية ذاتية، كما تظهر ذلك مفارقة         " ، وذا املعىن نعترب    )3("يـوجد خارجهـا كجزئـي حقيقـي أو كلّي         هـذا األنا، الذي يتكلم، ال يوجد بذاته إال يف اللغة ومن خالهلا، وال              ، (..)ألن قصور اللغة هو أيضاً قصور الفكر والعكس كذلك صحيح           طاب وال يتمايز عنه،    األنا، ككليانية، حمايثٌ لشمولية اخل    "وهلـذا فإن    أبعـاد اإلنسان يف حدودها، لتنعكس هذه األبعاد يف حدود اللغة ذاا،         إن الفلسفة ال حتاجج لتقدم صورة مبالغة عن اإلنسان، بل لتقدمي            .وتلتبس وتتعتم، وليس ذلك إال عمالً جوهرياً لإلنسان نفسهبقدر ما تعجز وتتناقض وتقصر،     وتوضـح وتعلـل وتشرح وتؤول،       ، فاللغة بقدر ما تعبر وتنقل األفكار       )2("كلحظـات هلذا احلدس الواحد    يـوجد إال مـن خـالل تطوره اخلطابـي وتسلسل تعييناته جدلياً،            فاللغة، كحياة، هي كذلك احلدس الذهين الذي ال        "جـنس واحـد،     بية والعلمية والفنية، أو متايز اخلطاب من خطاب آخر يف          األجناس األد فقـط، بـل بالتوجـيه الداخلي لذاٍت فاعلة كذلك، وإال لَما متايزت             سلوك اللغة ليس له دافعية ذاتية، إذ ال ينضبط بالقواعد واملعايري اللسانية            إن تولّد القوة الدافعة للحجاجية بالسلطة ليس تولّداً لسانيا، ألن           .ي تصطبغ بذات الفيلسوف وفكره وال تنفصل عنهالفلسف
                              

 .142دولوز، ما هي الفلسفة، مرجع سابق، ص  (1)

(2) Hyppolite, op. cit., p. 40. 

(3) Ibid, p. 40. 
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 .استدالل واستنتاجبعينه فقط، بل إشارة إىل الفلسفة كبداية، أي كضمانات حقيقية لكل           أفالطـون أو أرسـطو، يف سياق اخلطاب، إشارة إىل ذات الفيلسوف            والته، فليس ِذكر القرارات املعرفية وتربر موقفه ورأيه وتسوغ له بناء مق       نظَـر يف فكـر سابقيه أو معاصريه، فاتخذ منهم سلطة جتيز له إصدار              واخـتالفات يف األطروحات، بل ينتج دافعية حجاجية لكلّ فيلسوف          خـالل هذا احلوار، الذي يتم غالباً عرب النصوص، والذي ال ينتج آراًء             في، تتم من    الفلس "intersubjectivité"إن ظاهـرة الـتذاوت       .الفلسفي ميثل جسده وحياته اخلاصةللـذوات الفلـسفية اليت تشكل، يف جمموعها، حواراً عاماً للخطاب            ، وليـست هذه اآلثار سوى قوى سلطوية        )1("االجتماعـية األخـرى   نظرية، كما أن هذه األطروحات تظهر آثارها يف العلوم ويف املمارسات           ر بطالناً، فاألطروحات الفلسفية هلا آثار سياسية على حنو ما لَها من آثا           ال تـؤدي مهمـة الضمانات، وال يترتب على هذا أن تكون الفلسفة             فأطروحاا ال ميكن أن يكون هلا ضمانات، كما أن هذه األطروحات           فالفلسفة ليست موضوعية كما أا ليست شيئاً ميكن إثباته،         "آثارهـا،    إال يف   القوى، إا تقيم يف هذا األثر نفسه، فال ختتبر حجاجية الفلسفة          وقوة اللغة وقوة الفكر، فهي أثر للتوازنات اليت تقيمها الفلسفة بني هذه            إن احلجاجـية الفلسفية متولدة من اختالف القوى، قوة الذات           .بهاملرتبط داخـل التحلـيالت الفلسفية أو من خالل فلسفته وموقفه وطرحه           لة الفيلـسوف سلطة حجاجية بذاته من خالل استخدامه كاسٍم ومقو         

 .143ديان مكدونيل، مقدمة في نظريات الخطاب، مرجع سابق، ص  )1(                              
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 :االستعارة الحجاجية: الفلسفة بواسطة البالغة. 3.3
للميتافيزيقا لألخالق والقيم، إىل العتبة األنطولوجية لدى هيدغر ونقده         لنظـرية املعرفة، مث العتبة القيمية لدى نيتشه ونقده لألسس امليتافيزيقية           إىل العتبة املعرفية لدى كانط ونقده للعقلين النظري والعملي وتأسيسه          طلقة، وتعملُ على نخِر الفلسفة الغربية يف جوهر خطاا، من أرسطو           املأزواج تتأسـس داخل نسق لغوي تقوم بتوجيهه حنو التطابق والوحدة           ، وهي  ..)الوجود، العدم (،  )املطلق، النسبـي (،  )اجلوهـر، العـرض   (أظهـر األوهـام علـى أا حقائق من خالل ربطها باألزواج الثنائية             يف الفكـر الغربـي، أي حتطيم الوجود غري القابل لالختزال، والذي           يا وتقويضها  لقد اضطلعت الفلسفة املعاصرة مبهمة حتطيم امليتافيزيق       وللباعث نفسه، إال حتت عالمة     " الوجود"عـندما ال يدعنا نقرأ كلمة        يذكر به هيدغر نفسه     نفسه، وهذا ما  " التعايل"يشكل تارخينا، وما أنتج     اسـتنطاق أصل هذه اهليمنة تذويب مدلوٍل متعاٍل، وإمنا التساؤل عما           يف حقـل احلـضور، إمنا تتحقق كهيمنة لشكل لغوي معين ولن يعين             فامليتافيزيقا الغربية، مبا هي حتديد ملعىن الوجود       . "وتأسيسه لزمن الوجود   ، لكن هذه   )1("عالمـتها، ميِحي حضور مدلوٍل متعاٍل مع بقائه مقروءاً        ، هـذه الـشطبة هي الكتابة األخرية حلقبة حمددة، حتت           )x(شـطب     .ونفاِذ القاموس الغربـي بتعبري دريدا نفسه، إال أا تشري إىل إفالس اللغة اليت تعيد التفكري يف الوجود            )2("امليتافيزيقاسـهولة، كـلَّ الفكـر الغربــي حتـت عنوان كلمة واحدة هي               جيعل، بكل   وضع حد للتفكري الذي   "الـشطبة، بقـدِر ما كانت تعين        

                              
ر طوبقال للنشر،   كاظم جهاد، دا  : جـاك دريـدا، الكتابة واالختالف، ترجمة       (1)  .125، ص 1988، 1المغرب، ط 

(2) Ricœur, La métaphore vive, op. cit., p. 306. 
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القبض "، فإننا حنتاج إىل     )إخل... مثل املشاعر، واألفكار، والزمن   (جتـربتنا   التـصورات املهمة لدينا هي إما تصورات جمردة أو غري حمددة بوضوح يف             ي العادي، فبما أن عدداً كبرياً من       تغزو نسقنا التصور  "االسـتعارة اليت    والـتجديد والـنقد، ولـيس هذا الشكل اللغوي التصوري إال شكل            الفلـسفي الـذي يتناسـب مع النسق التصوري الباحث عن التجاوز       هليمـنة اللغة امليتافيزيقة، ويزيد من رصيد القاموس املفاهيمي للخطاب          ض امليتافيزيقا، أي البحث عن شكل لغوي يضع حداً         اليت يكتسيها تقوي  إن البحث عن جتديد اللغة الفلسفية يكون، إذن، على قدر األمهية            مثل التوجهات  (من خالل تصورات أخرى نفهمها بوضوح أكثر        " علـيها  ، وهذه احلاجة تدِخل احلد االستعاري يف نسقها        )إخل... الفضائية، واألشياء  القواعد العادية لنشاط اللغة، فإذا كانت االستعارة، وكما عرفها تالون          ق فيه معاٍن ال توفرها     مكملة أو جديدة متاماً، تعيد توجيه الفكر إىل طري        االسـتعارة، مـن خالل انـزياحات اللغة اليت تنشئها، ببناء تصورات           ، بينما تقوم   )2("الشاعر مرادفات جديدة، ووسائط إىل أسلوبه الشعري      تضيف إىل قاموس   "اازية وبنيتها الشعرية، فال يكون دورها سوى أا         خالص ضمن فعاليتها   لقد كان ينظر إىل االستعارة كنشاط لغوي         .النسق التصوري فضاءاته املمكنة داخل سكن اللغةتـصوري، يسمحان معاً بتكوين خطاب فيه تستشرف اللغة نفسها وجيد           ، فاالسـتعارة، إذن، تعبر عن اطّراد لغوي يصاحبه اطّراد          )1("التـصوري 
Omer Talon" : سلوك اخلطاب عن عاداته عبارةٌ ينحرف من خالهلا ، فإن استخدامها يف الفلسفة يتطلب، إذن،       )3("البـسيطة والـصحيحة   

                              
 .127:اليكوف، مرجع سابق، ص (1)

(2) Jean Cohen, Structure du langage poétique, op. cit., p. 46. 

(3) Cf. Perelman, Traité de l'argumentation, op. cit., p. 227. 
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ناء القـدرة علـى الـتحكم يف الـسلوك املنحرف للخطاب بقصد ب             ، فإن العقلي   "الشبيه"إذا كان التخييلي هو منتج      "مـساعد للعقل، ألنه     وإذّاك فـنحن يف دائرة البالغة، أي يف دائرة التخييل مبا هو عامل              .التصورات املستهدفة واخلصوصية بالقيم الفلسفية نفسها ، أي  )1("يؤسس للشبيه وليس العكس   " فالنفسه"،  "نفسه"هو منتج الـ     االنـسجامات الـضرورية بني أبعاد النشاط التصوري لإلنسان الذي          أخـرى يـستثمر فـيها حواراته، ويطور ا مفاهيمه، ذلك أا ختلق             معاٍن جديدة وأماكن   " إجياد"حجاجياً، من خالله يستطيع هذا اخلطاب       صـميم مـنطق اللغـة الطبيعية، ويف اخلطاب الفلسفي تكون موضعاً            ي من  إن االسـتعارة ضـرورة لغوية وليست فائضاً، ومن مثّ فه           .انـزياح زيادة وليس انـزياح توهمنفـسه، وعلى هذا فإن االنـزياح يف اللغة ال ينعكس يف العقل، ألنه             ، بل هي من إجناز العقل      )∗(مطلـب احلقـيقة، كما هي مطلوبة بالعقل        كمجـاز وختييل ليست احنرافاً تصورياً وانـزياحاً عن         أن االسـتعارة  
                              

(1) Ricœur, La métaphore vive, op. cit., p. 381. )∗(         فـي ذات الـسياق يذكرنا الجرجاني بهذا التالزم العقالني في المجاز بقوله : أنك قد  " فعل الربيع "كـذلك ينبغـي أن يكـون هو الدال والمقتضى إذا قلت             أنك لم تتجوز وأنك واضع قدمك على محض الحقيقة         " فعل الحي القادر  "قلت  أن تعلم أنه أيضاً الطريق إلى المجاز فيه، فكما أن العقل هو الذي دلّك حين               لشيء هو العقل، فينبغي    وكذلك إذا علمت أن طريق الحقيقة في إثبات الفعل ل         رأيت أسداً، تريد رجالً ال تميزه عن األسد في بسالته وإقدامه وبطشه،        : فقلتالطـريق في كونه مجازاً في المشبه بالسبع إذا أنت أجريت اسم األسد عليه              ون العقل وإذا كانت اللغة طريقاً للحقيقة فيه وجب أن تكون هي أيضاً             اللغة د طـريق في اآلخر، ولست تشك في أن طريق كون األسد حقيقة في السبع،              المجاز في مقابلة الحقيقة، فما كانت طريقاً في أحدهما من لغة أو عقل فهو              "  ).230-229، ص 1999، 1في علم البيان، دار الفكر العربـي، بيروت، ط عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة      (،"تجوزت وزلت عن الحقيقة فاعرفه    
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ة يف اللغة   فاالستعار"ميكننا أن نعترب االستعارة براديغماً حجاجياً،        .عقالنياً، وهو ما يعين أن االستعارة تستدعي حجاجية ما وحتُثُّ عليهاله مسوغات ومربرات لغوية وتصورية تتحكم يف سلوك اخلطاب حتكماً          الغموض، غري أن شغل اللغة هلذا الفضاء، املنفتح بواسطة فعل التخييل،           سودها هذا الفضاء فال يتبادر إليه الوهم فيشغله وتلتبس بذلك اللغة وي          نفسه، مولّداً فضاء آخر للمعاين اليت يقع ا تركيب اللغة املالئمة لشغِل            إجياديـاً، يعمـل التصور العقالين، من خالله، على االنقذاف خارج           لبعد التخييلي، بوصفه جزءاً من نظام العقل، أفقاً استكشافياً         يشكل فيه ا   إن "وختيـيله، وهذا ما يطرح إشكال تعارض االستعارة مع املفهوم، إذ            قاعـدة مـن املفاهـيم اليت تعمل على جتريد الواقع وليس على متثيله              عـن ضـرورا األسلوبية ودورها يف بناء اخلطاب املُشكَّل أصالً من            ستخدام االستعارة يف الفلسفة جيرنا إىل الكالم       إن احلـديث عن ا     .التطابق وتربيرهقـة واملماثلة وبني االستعارات املنخورة واليت متّ توظيفها إلثبات          املطابالغربية يذكرنا بالتواطؤ احلجاجي الذي متّ بني الطرح امليتافيزيقي لعمل          توجـيهها توجـيهاً عقالنياً يرتبط بالواقع، باعتبار أن تاريخ امليتافيزيقا        عل نيتشه، وإعادة   والفنـية وتـصفيتها مـن أبعادها التيولوجية كما ف         امليتافيزيقية، وهو العمل الذي قام به هيدغر يف تأويل األعمال الشعرية           يعين أن اخلطاب الفلسفي يستخدم االستعارة بعد تصفيتها من أبعادها          ، وهذا  )1("الـشعرية هي مبثابة النموذج يف اللغة العلمية املرتبطة بالواقع          ، غري أنه، ومنذ نيتشه، صارت االستعارة هي        )2("االسـتبدال باملفهوم   أما خنر االستعارة فيختفي يف      )..( املفهوم   إحـياء االستعارة هو تعرية    
                              

(1) Ricœur, La métaphore vive, op. cit., p. 302. 

(2) Ricœur, La métaphore vive, op. cit., p. 363. 
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لغة الفالسفة ليست أقل    "تاج شعري حمض، بل إن      الـيت هي كذلك إن    أسـلوبه، إا البناء الذي حتتاجه الفلسفة قدر حاجتها إىل اللغة الطبيعية       األصل يف اللغة والقاعدة يف بناء اخلطاب الفلسفي والشكل اجلوهري يف          ثاٍو يف  "ه، فقد اعترب نيتشه أن املفهوم       بـديلٌ عن املفهوم وليست خنراً ل      تعارضـها مـع املفاهيم إال مسألة عارضة، ذلك أن االستعارة إمنا هي             سـلوك اللغـة الفلسفية الذي به تنتج الدالالت وجتددها، فال يكون            ، ومن مثة ستكون االستعارات     )1("جمازيـة مـن لغة اخلطباء والشعراء       ني مقصده محيالً بذلك إىل مكان تنبئي يستشرف فيه مقاصده، وإىل ح          جمـازي، وبالتايل تنمحي احلالة اليت يكون فيها املتكلم قاصراً عن أداء            حـركة براديغمية يتم من خالهلا بيانُ قضيٍة بتشبيهها ونقلها إىل فضاء            تـشتغل االستعارة حجاجياً من خالل عملية االستبدال بوصفها          .لغويمن خالل اطراد البالغي، بني التفكري من خالل املفاهيم وتكوينها املنطقي وبني التفكري          سريورة بالغية، تتطور من خالهلا الرؤية إىل العالقة بني الفلسفة وبنائها           ، وهذا يعين أن الفرق بني املفهوم وشكله اإلستعاري هو          )2("االستعارة يف كل استعارة يوجد مبدأ     "حتقِقهـا يكون قد أقنع وأفهم، وذا فإنه           مبيتافورا  (Paradeigma)يكفي استبدال براديغما    "للحقيقة، إذ   منـاذج   لـسري الفكـرة وجهويتها، وهو ما يذكرنا باملثل األفالطونية بوصفها           إال عملـية الـتحويل النموذجي حيث يصبح مضمون االستعارة مثاالً            ليست  (Métaphorisation)، فعملية التحويل االستعاري     )3("استبدال
(Métaphora)         للحـصول علـى تعريٍف أفالطوين لالستعارة، حيث 

                              
(1) Perelman, Traité de l'argumentation, op. cit., p. 227. 

(2) Marietti, op. cit., p. 211. 

(3) Marietti, op. cit., p. 229. 
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ألشكال االستعارة ال ختتلف يف شيء عن ا      "املـستبدلة، وهلـذا فإن      بذلك حتاجج ضد املسافة اليت تنشأ من اإلشكال املطروح يف الفكرة           ، فهي  (Aufhebung)إن االستعارة، إذ تقوم بعملية االستبدال        .املقدمة ومضمون الفكرة البديلة مبثابة النتيجة اللغة، حيث تكون الفكرة املستبدلة مبثابة       اسـتداليل مستنبط من منطق    ، ومـنه ميكننا تشبيه هذا االستبدال بنموذج        )1("أو تقذفـه خارجهـا    ستكون مهمة االستعارة هي التعبري عن فكرة، أن تقدم مضمون فكرة            محو اإلشكالية من خالل    : اخلطابـية اليت تقوم بنفس املهمة التالية       ، وذا فإن االستعارة    )3("باالسـتعارة احلية الستخراج دالالت جديدة     لعملـية التسمية، وبني احلالة املهمة اليت يستعني فيها اخلطاب الفلسفي           فيها االستعمال املبتذل واالمتدادي لكلمات من اللغة العادية، استجابةً         ستعارة يف الفلسفة، جيب أن منيز بني احلالة اليت يكون          نتحدث عن اال  "للميتافيزيقا الغربية اليت تأسست كأفكار ليس هلا بدائل، ومنه، وعندما          وبواسطة هذا النموذج اشتغل النقد النيتشوي والتقويض اهليدغري     .االستعارة الفكـرة الـبديلة قـد أجنَـزت غرضـاً كالمياً من خالل منوذج              ه مـضمون االستعارة من فعٍل تطالب بإجنازه، وعندها تكون          إلـي اإلشـكالية بفضل التمثيل، إمنا حيصل به االتفاق واالقتناع مبا يؤول           تـشكل أيـضاً اجلانـب التداويل يف عمل االستعارة، إذ إن محو             " مثل هذا "، وهذه القيادة حنو     )2("مثل هذا عمـل التمثيل يف عبارة      
                              

(1) Jaques Derrida, Marges de la philosophie, éd., Minuit, Paris,  

 1972, p. 266. 

(2) Meyer, op. cit., p. 66. 

(3) Ricœur, La métaphore vive, op. cit., p. 370. 
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د معه ميزان ملعرفة قيم احلقيقة فيقع الربهان        باحلجة إىل مستوى ال يتحد    بوصـفها متثـيالً مركباً من ختييل وتصوير، هي شكل خطابـي يدفع            وتالشـيها، فـال يكون بذلك معىن لألسلوب الفلسفي، فاالستعارة،          مبفهوم، فإننا نصطدم حبالة ابتذال أو سوء فهم أو ضموراً ملسار الفكرة            أنه إذا ختلصنا من مضمون االستعارة أو استبدلناه        ويـدل علـى ذلك      إن موقع االستعارة يف اخلطاب الفلسفي ضروري من أجل الفهم،           .النموذجي للفكرة إىل عواملها املمكنة داخل االطراد اللغويمبا هو عملٌ لالمحاء والتحويل     " مثل هذا "إىل اللغـة، مـن خـالل         هي فعالية حجاجية للغة والفكر معاً، إذ تدفع بالتجربة املعيشة           )∗(حليةا حجاجاً، كان برهانه أنور وسلطانه     "وهلـذا وكلما كان التمثيل       .اللغة مبا هي جمال لالطراد والتكرار واالستبدال والتخييل والتمثيلهلـا وال هي ضامن ملا يستقدم من املعىن، بل حتضر بذاا كجزء من منطق               ال تستقيم بتعد، وال متيل إىل استدالل صريح، فال ضامن          تنـضبط بقياس و   االسـتعارة مفرغة من بعدها املنطقي، وإمنا هي انـزياح من صورتيه فال            ، غري أن هذا ال يعين أن       )1("صـدق، وإنّ ما أثبته ثابت، وما نفاه منفي        فالقسم التخييلي هو الذي ال ميكن أن يقال إنه      "بـسلطة ال تنقـضي،       ، ومن مثة فاالستعارة احلجاجية برهانٌ وسلطة وبيان،       )2(" أر أقهر وبيانه 
                              

، بين االستعارة الحية واالستعارة     "عارة الحية االست"يميـز ريكـور في كتابه        (∗) ، "، وبمستوى المفهوم نفسه"التفكير أكثر"حـية ألنها تدرج المخيال في مجال   ليست حية ألنها تعيد إحياء اللغة فقط، وإنما هي         : "فاألولى كما يقول  : الميتة ، فهي  أما االستعارة الميتة فهي التي ال تقول شيئاً، وال تقدم بديالً          . 384ص   هي التي ال تقال ولكنها تختفي وراء المفهوم البديل الذي          : "كما يقول ريكور    ).La métaphore vive, op. cit., p. 325(، "يقول شيئاً ما

 .150الجرجاني، أسرار البالغة في علم البيان، مرجع سابق، ص  (1)

 .69الجرجاني، المرجع نفسه، ص  (2)
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ا هي  فقوة االستعارة يف اهليمنة على أفق االنتظار لدى املخاطَب، لكأمن         هـو طريق إىل االقتناع واستدخالٌ لعامل ممكن وحمتمل، وأما السلطان           أما الربهان فرباديغم شبه استداليل يقدم مثاالً على فكرة فريسم هلا أفقاً             " نبوءات"ة منسجمة، وذا املعىن ميكن لالستعارات أن تكون         التجـرب سـتتفق، طبعاً، مع هذه االستعارة، وهذا يدعم قوة االستعارة يف جعل            ترشـدنا استعارة معينة يف عمل مقبل، وهذه األعمال املقبلة          "حـيث   مـستقبلي هو متحقق بذاته مبقتضى القرار الذي انتهت إليه االستعارة،           علـى فعٍل مطلوب لديه، فتكون داعيةً على فعل         " مـصادرة مجـيلة   " استدالل شبيه  : إن حجاجـية االستعارة تقوم يف مستويات ثالث        .الوضوح، وااللتباس من أجل البيان، واللغز من أجل احلقيقةواإلبـالغ، ففـيه شرح وتفسري وتأويل وفق منوذج الغموض من أجل        الفهـم والتبـيان، فهو بذلك بالغة لبلوغه مقاصد اإلفهام           مقـصده البيان فسلوك انـزياحي للغة من خالل االستعارة وداخل اللغة نفسها          ختييلي يف اللغة، بل هي عملية استبدال وحتويل داخل الوعي نفسه، وأما          ، إذ ليست االستعارة جمرد جماز حييل إىل فضاء         )1("تضمن حتققها بنفسها    .وبني السلوك اللغة وفطرة الفهم من ناحية أخرىأقـدر على حتقيق االنسجام بني عادة احلقيقة وسلوك اللغة من ناحية،            الفهم وعادة احلقيقة يف التخفِّي والتواري خلف اللغة، فتكون االستعارة          لغة وتلك فطرة علـيها يكـون أكثر رسوخاً من فهم السلوك العادي ل     فيه بيان وإيضاح، ألن ما يفهم من لغز االستعارة والتباس األلفاظ املبنية             أسلوبـي  حتصيل حاصل، فهي تضمن التوجيه والتحكم، والثالث شكل       وسـلطة قاهـرة يف نبوءة الفعل وعالمة حتققه فال يكون الفهم سوى             ون الفكرة واالقتناع به،    يتـضمن علـى مثال يقتدى به يف فهم مضم         

                              
 .159اليكوف، مرجع سابق، ص  (1)
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املفهوم، : هـدف الفكـر حسب احلجاجية الفلسفية بأدواا املختلفة        مستواها املنطقي االستداليل، ومن مثّة فإن العقالنية املعاصرة تعيد توجيه          حجاجيـتها يف مـستواها البالغي وتشييد الفعل والقيم والوجود يف           ادات املعـىن يف مـستواها الشعري، والتحكم يف انتشار   علـى امـتد   لقـد ظهر، إذن، أن الفلسفة تقوم بعقلنة سلوك اللغة والسيطرة            مل أُِرد ذلك املعىن الذي فهمنت مثل أن        : معـىن نافعـاً له قال ايب له       أشكَل إىل أي معىن يتوجه اإلثبات أو اإلبطال، فإن تسلم السائل منها             أو مـستعار، فألنه ملّا مل يكن يعطى اللفظ املشترك معىن واحداً بعينه،             انت العبارة عنه باسم مشترك     السبب يف صعوبة القياس فما ك     : "أرسطوويف بـاب احلجاجية باالستعارة يقول ابن رشد يف تلخيصه ملنطق        .املخادعة واللعب من نشاط اللغة نفسها وطابعها البالغيخلخلـتها، إذ إا تقوم على مراوغة الفهم ومالعبته ذلك، أا تستمد             الرباديغم، السلطة، وهي أدوات يصعب حتطيمها أو        االستعارة، اجلدل،  مل أُِرد إال  : األرض اجـتمع يف مثانتها، فإنه إنْ أبطل املعىن املستعار قال          إن البحر هو ِعرق : أجـزائه، ومـثال ذلـك يف املستعار قول من قال    ؟ فإن اسم العامل مشترك يقال على مجيع        هل العامل أزيل أم ال    : يـسئل  مل أُِرد إال املستعار، فال يتهيأ له       : املعىن احلقيقي، وإن أبطل احلقيقي قال      د اليت تقال باشتراك أو باستعارة هلذا السبب هي مما          واحلـدو . توبـيخ   .سوغات تتطلب حجاجية داخل اخلطاب الفلسفيهلا من ماملتصل بالفعل، وهو ما يعين أن عملية املرور من الفهم إىل الفعل ال بد              الفلـسفة، إال أنـه يربط بينهما يف الدفع بتوظيف االستعارة إىل الفهم             ، وإنْ كان هذا التحليل متصالً بالبالغة أكثر من         )1("يعـسر إبطاهلـا   
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تنِفذ الكتابة اللغة يف    "لكتابة، حيث   اخلطـاب ال ميكـنه أن يفـارق ا        وجيمـد العالقـات بني العالمات يف صور قواعد برهانية، غري أن هذا             املؤسـساتية، أي تلـك العقالنية اليت ترسم الدالالت يف أشكال ثابتة            اخلطـاب الفلـسفي خطـاب ال يـركن عند حدود العقالنية             .باملعىن احللزوين وليس الدوراين املغلق حتويل ديالكتيكي   يتجدد النقاش، وهكذا حركة العقل النامية هي عمل       فيصبح رأياً وجداالً عرضياً يتوارى خلف احلقيقة ليعاود الظهور عندما          أذهان املخاطبني فيصري نظرية ومقولة ومنهجاً، ويتهافت بعضها اآلخر         فالعقـل جمموعة حجج يقيمها على أفكاره ومقوالته فيثبت بعضها يف           أمام العقل نفسه،   جمـاز أو ختييل، ألن كل ذلك يشكل موانع وعوائق           بنـسق مغلق أو لغة رمزية حمسوبة، أو يف نظام لغوي مصفى من كل              العقالنـية غري معطاة يف قوالب جاهزة، إا ليست حمدودة مبنهج وال            لقـد اتـضح، مـن خالل عرض اجلهاز احلجاجي للفلسفة، أن        للعقـل املتنامي داخل نفسه واملشتغِل عرب فروقات يوجدها بني الشيء           ع األبعاد، واللغة مقاربة    املعاصـرة، فالـبالغة مقاربة اللغة للكون املُتس       واحنالل النـزعة الوضعية واملنطقية يف مسار العقالنية الفلسفية والعلمية         إن عـودة الـبالغة ال تعين سوى عودة كينونة اللغة إىل الفلسفة              .واللغة العلمية، وبذلك متتلك إمكانية تفككها بذاالفلسفة هي مجع بني اللغة الشعرية      تـوجد لغة حيادية، وعليه فإن لغة ا       كتابته هو ما ال نستطيع فعله، فالدرس احلجاجي للفلسفة يعلمنا أنه ال            حـدود اإلنـسان هي حدود الكتابة نفسها، وما ال نستطيع قوله أو             ، كما أا تنقل قصور الفكر عرب حدودها، ومن مثة تكون           )1("كليـتها 
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كَتب فعلٌ  "ج، فهي حمايثة لفعل الكتابة، إذ إن        أو تبين نسقاً مغلقاً للحج    دون أن تنفصل يف برهان أو تتشكل كمنطق أو تفارق يف لغة خاصة،             مقتضيات صياغة الفكرة، وبذلك هي إمرباطورية بالغية تالزم اخلطاب         وجـدران الـشكل، إـا تتـسرب إىل بداية اخلطاب الفلسفي وإىل        الفلسفية وعلى جوانب حنِت اللغة ويف مسار بناء األسلوب          آثار الكتابة ميكـن القول بأن احلجة، مبا هي شرط يف انتصار العقل، تنشأ يف              .الغلبة واالنتصار باملعىن الفلسفياستدخال عقالين يقوم على اإلقرار واالعتراف، كما تقوم الفكرة على          األكـوان، إثـباتاً أو نفياً، جتلياً أو غموضاً، هو حمض اقتناع، أي هو              خر، كما أن تشكّلَ هذه     هـذه األكـوان ولطرق االنتقال من كون آل        الـذات املتسع اآلفاق، وليست الكتابة إال مسوغاً حجاجياً للجمع بني           ، مدشناً بذلك عامل "نفسه ونفسه"وذاته كما بني الكلمة ونفسها، وبني        قراءة مسبقة ولذلك متتلك سلطة أقوى من       أو أن الكتابة الفلسفية هي      نـشاط القراءة نفسه، فالقارئ الفلسفي ينقذف من منت اخلطاب ذاته،           الكتابـي للعقالنية املعاصرة، الكتابة مبا هي دافعية حجاجية تتأسس يف          ، كمـا يقـول بـارت، وهذا ما ميكن أن نسميه باملستوى             )1("الزم اللجوء إىل ااز والتموقع داخل مواضع      مـن قبـضة امليتافيزيقا دون       وكيف دف على إجناز وعودها األنطولوجية واإلفالت       ! داخل احلقيقة وهـي اليت تدعي توجيه الفكر حنو الفعل العملي وتؤسس هلذا التوجيه            كيف ميكن للغة الفلسفية أن تكون خالصة من كل تداخل بالغي            .سلطة املنطق ، غري  "اللغة"وطريق اللغة إىل    " العقل"فالبالغة درب العقل حنو     ! بالغية
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الفلسفي، ال تكمن يف مواضع احلجج اليت تفرزها حركة هذا اخلطاب           إن أمهـية التفكري يف القاعدة احلجاجية، اليت ينبين عليها اخلطاب            .التجربة االجتماعية من جهة وداخل نسق اللغة من جهة أخرى اللوغوس وإعادة إنتاج مصادره املضطربة، الغامضة وامللتبسة يف         -اخلطاب  مـنه إىل الـبالغة، فاحلجاجـية الفلسفية هي توجيه عقالين للفعل داخل              )∗(الـذي يؤول إىل انـزالقات وانـزياحات هي أقرب إىل اإليديولوجيا         حاجة بالغية، باملعىن الذي قدمه بريملان عن البالغة اجلديدة، وليس باملعىن           مالِزمة للحاجة الطبيعية إىل الكالم والكتابة مبا هي        هـذه الوسـائل، فهي      والقـراءة معـاً دون احلاجة إىل التفكري النظري واالستباق املنهجي لتفعيل     حجاجية تقوم بشد اخلطاب إىل بعضه وبذلك هي وسائل للتفكري والفهم           ، وهذه الروابط هي عالقات ..كاخلطـاب الـسياسي والـديين واجلمايل    جهة إىل متثيل العقالنية يف اخلطابات ااورة،       األطـروحات والقـضايا املو    يف اخلطـاب الفلـسفي روابطٌ ضرورية لتأسيس البعد العقالين يف            .اليت يشتمل عليها البناء الوجودي ملظهر احلقيقة يف العقلالغموض وااللتباس املنتجة واملبدعة واملنعكسة يف الفروق واالختالفات        فلسفية يف أثناء نشاطها الداليل والتداويل، إمنا هي بؤر         حتـِدثها اللغة ال   ودليلها، وليس االنسجام والتناغم عالمة الصدق دائماً، فالتوترات اليت         أنـه ليس درب تطابق بل مساراً حنو تشييد الفعل مبا هو عالمة احلقيقة              
                              

اإليديولوجيا "التجـربة الفلـسفية، وهـذا ما يحاول ريكور، من خالل كتابه             يمكـنها أن تمـدنا منجزون رمزي ورصيد من القيم التي تدخل في صميم              يديولوجيا، الملـتوية للوعـي، والتشويه الفكري للواقع االجتماعي، بل إن اإل      دائماً على أنها الوجه المزيف للحقيقة والطريق       تال تنظـر إلى اإليديولوجيا     (∗)  .اإليديولوجيا ينبغي أن تعطى لرمزية     فـي مـسألة الخيال ومصادره، والمشروعية التي       ، إقامة الحجة عليه وتوظيفه داخل الفعالية الفلسفية التي تعيد النظر           "واليوتيبا
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: دور املهـيمن علـى األطـراف املـتحاورة داخلها بطابعها الكلّياين       عرب وساطة اللغة اليت تتحول من دور الوسيط إىل ومبـا تفهـم به ذاا    ناشـئة أصالً يف الذات اليت ال تنقذف خارجاً إال مبا تكونه عن نفسها،    إن اخلطـاب الفلـسفي حمكوم بضرورات وحدود هي ماهيات           .احلفاظ على خصوصيته وتثبيت أسلوبه اللغوي وسلوكه النموذجيخـصوصية مطالبه واألثر احلجاجي االنـزياحي الناتج عن حماولته يف          ي يف  التمييـز بني اللغة يف كليتها واستخداماا، وبني اخلطاب الفلسف         الفلسفي سببها االستخدام العادي والضروري للغة الطبيعية، وهنا جيب         وعلـيه ميكن احلديث عن حجاجية انـزياحية لسلوك اخلطاب          .اجلهويات غري القصديةخرى نتيجةَ ضعف احلجج القائمة عليها أو تفاوا يف الرتبة مع           قصدية أ وإثبات قضيٍة يكونان معاً مصدراً للحقيقة لديه، بينما تضمر جهويات          القـارئ باستنباطها ظانا قصديتها، فيندفع إىل حمصلته املعرفية قرار فعٍل        وخطابية مل تكن يف نية املخاِطب وال ضمن أغراضه وأهدافه، بل يقوم            والنسقية، وإمنا تكمن يف نشوء جهويات فكرية       ـياكله األسـلوبية      احلجاجية سوى حضور الفلسفة بنفسها وتعينها بذاا، وال يعين التعين          ليـست الـبالغة إال طريقاً إىل عودة الفلسفة إىل ذاا، وليست             .عودة الفلسفة إىل الفلسفةحـركة هـذه املقولة نفسها، كما يعين عودة الفلسفة إىل البداية، أي             لفلسفي، بوصفه مقولة تارخيية، والزمن، بوصفه      املفتـرض بني النص ا    ، وهذا يعين على املستوى التارخيي اية التطابق        )1("مكاناً مل خنتره حنن   فاحلـديث عن اللغة هو احلديث عن شيء كلّي، عن بنية نشغل فيها             "
 .36غادمير، بداية الفلسفة، مرجع سابق، ص  )1(                              
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 .للخطاب الفلسفي ومشاركة إجنازاته بفعاليةإجنـاز اللغـة ألغراضـها، مثّ دفعه إىل االخنراط يف الصريورة التارخيية             ة، وكذا إشراكه ضمنياً يف صناعة قرار الفعل املترتب عن          جهـوية ممكن  إذا استطاع استحضار القارئ املخاطَب إىل سياقه، واستدراج فهمه إىل          الطابـع الكلّي والشمويل، ويكون منطق اللغة ذا دافعة حجاجية قوية،           احلجاجـي للفلسفة، إذ إن أفق القارئ املخاطَب ثاٍو يف أفق اللغة ذي             عاد أفـق القـارئ أو املخاطـب، بوصفه طرفاً فاعالً يف العمل          اسـتب النص الفلسفي، وتكمن قوا يف قوة االنصهار واالرتباط، وال يعين هذا           إن احلجاجـية الفلسفية هي انصهار أفق الذات مع أفق اللغة يف             .يف اآلخر ومن خالله، اآلخر باعتباره انقذافاً للذات يف آخرهابالذات انغالق النسق الفلسفي باملعىن اهليغلي، بل يكون التعين بالذات          
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ليس غريباً ال تفيد معرفته     " اآلخر"الوجود اليت يتغذى منها، وظهر أن       ليـست ضرورية فحسب، بل شرطاً للحقيقة نفسها ومعىن من معاين           الفكـر واملعرفة والتاريخ، وذا أصبحت احلاجة إىل احلوار والتفاهم،          ا فتئت تعاود الظهور يف قلب أزمات       والغـامض، وهـي تصدعات م     وغامض، غري أنَّ جرح الذات تضاعف عندما التأم على املنسي واملقلق           تـاريخ الغرب أو ظهر أنه جرح ال يستحسن تعريته أمام آخٍر غريب              مهم يف   املكشوفة يف شرها وظُلمها وهيمنتها، وبدا هذا الفتح أمراً غري          يف خطاا وفتحِت اللغة على الذات       احتـضنت اآلخر وجعلته متضمناً    لقـد نفيت البالغة يف الفكر الغربـي، منذ السفسطائيني، ألا           زمن، الوجود الذي   والعالمـات الـيت ختتفـي يف احلضور الكثيف لل         الذات املنسية، التراث املنسي، الرموز     : الغربـي بوصفه تاريخ املنسيات   لقـد أعـادت الـبالغة اجلديدة توجيه اللغة إىل مسار التاريخ             .يندمل إال بتذكّره واسترجاعه يف التاريخ كما يف اللغة واخلطابخبأ يف عمق جرح الذات الذي ال       واالعتـراف بـه، بل هو املنسي املُ        حقيقـيان يف حـركة هذه املسرية وعتبتان ضروريتان الطّراد الوقائع           رطان باألسـاس، خـصوصاً إذا مـا عرفنا أن الغموض واإلام مها ش    الواقـع بعيـنه، ومـنه فإن مسرية الواقع يف اللغة هي إشكالية بالغية              مبتناقـضاته ومفارقاتـه، هفواته وأخطائه، واليت ليست سوى جتليات          ، فالبالغة فضاٌء منفتح للظهور والتجلّي      ..يـضمحلّ يف شكله املنخور    
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طاب ليبلغ اإلظهار ذروته يف     احلجاجـية قـوةٌ إلظهار احلقيقة عرب اخل       يدفـع إىل خـوض التجـربة ولو على سبيل املغامرة واملشاغبة، ففي             للتجـربة، وبعضها اآلخر معطل وفاتر وهش ال يستنهض الفاعل وال           معهـا الرأي إىل مشروع للعمل وخمطط للممارسة وقيمة للفعل ومعيار       ة والضعف، بعضها فعال إىل درجٍة يتحول       وأطـروحات متفاوتة القو   ليـست احلجاجـية مـنطقاً صـارماً ودقيقاً، لذلك توجد آراٌء       .على درِج هذه العتبات وجعله حملّ سيٍر عقالينواألحداث، أما فك الغموض وتبديد اللبس والعتمة، فَهما وضع الوعي           ، وأما ما يظهر من كالمنا ويقع يف حقل اخلطاب،          "الكـالم "سـوى   خالل ما يستطيع إظهاره من الوجود يف اللغة، ألننا ال منارس يف النهاية             ما أشار إليه ديكرو باسم منطق اللغة، حيث يدافع الفكر عن نفسه من             ية اإلسناد هذه، وهو    اللغة يوجد ما يسمح بإظهار احلجج املمكنة لعمل       الفهـم إىل أسسه األنطولوجية، اليت يعترب األساس اللغوي أمهّها، ففي           ليست احلجاجية، باعتبارها جوهر البالغة اجلديدة، سوى إسناد         .ةامليتافيزيقية وإراداته الالواعيرهاناته يف التخلص من الطابع األسطوري للعقل وامتداداته        ومقتضيات   اللوغوس  -حـريتها وتـزمني عقالنيتها وهي معظم أهداف اخلطاب          الـذات الذي تنقذف إليه ملمارسة وجودها واالشتغال مبعانيها وعيش          كلمـات دالّـة فقط، وإمنا إىل كلمات فاعلة وإىل مفاتيح لولوج عامل             وعاملهـا وتقديـر مكـان احلقيقة فيه، فهي ال حتول اللغة وعاملها إىل              ا الكالم والكتابة، لذلك ستكون احلجاجية عملَ الذات إلثبات وجوده        هو تثبيت لوجود شيئيته، أي ما يحيل إليه ويدل عليه يف مقابلة اللغة،              فـن احلجاجية فن للوجود كذلك، ألن ما يتم إثباته يف اخلطاب             .الفعل وحياته املكتملة يف احلقل العملي
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ل كلي وجيد هو    فلـيس إال نتيجة ما منتلكه مجيعاً وال نستخدمه بشك          فهِم ما  "الـتأثريية واإلقناعـية، وهي اللحظة اليت يتم فيها االنتقال من            قـراءة ذات مـستوى بالغي لفهم النص يف مواضعه احلجاجية وآفاقه            للخطاب الفلسفي، وإنْ كان هدفاً مشروعاً ومتضمناً، بل الغرض تقدمي           واصفة  لـيس الغرض، إذن، من خالل ما تقدم، عرض حجاجيةٍ          .خارج النص، وأشكالٌ من تغرا يف اللغة نفسهاواملفاهـيم، ومـا تلـك إال سلوكات لغوية تتبعها احلجج يف انقذافها     هـي آراء نوعـية مـشيدة بواسـطة املذاهب والنظريات واملقوالت            كالم تعيد توجيه اإلصغاء إىل احلقيقة، وبذلك       املـتعددة كأنواع من ال    وخطـاب وينغـرس فيه إصغاء لكالم احلقيقة، فقد ظهرت اخلطابات           االسـتداليل، هـي شـكلٌ للوجود تستند إليه فكرة ويمر عربه قولٌ             إن احلجـة قبل أن تكون شكالً بالغياً يف نسق اللغة ذي الطابع              .، كما يستفاد من الدرس اهليدغري"اإلصغاء"  .إخل... صور القانون واالقتصاد والسياسة واألخالقية لرسم احلدود وتعيني الفواصل وضبط املسافات واهلوامش يف         تعبئة عقالن وتبسط سيادا على املختلف واألجنبـي والغريب من الثقافات من خالل          املشتركة بني خطابات متنافرة تتغذى باالختالف واملفارقة وتنمو بالصراع         ، وأصبح من الضروري البحث عن القواسم       ..االجتماعـية والـسياسية   يات، وذا ظهرت احلاجة إىل احلوار يف كل مقتضيات احلياة          وتفـتت اهلو  ، وشـهد كثرياً من الصراعات واالنقسامات لتعدد الثقافات         ..والثقافـية  ةقـبل، ومتيـز تارخيـه العملـي بكثافة خطاباته السياسية واإليديولوجي            ختومه أكثر من ذي     ىلقد انفتح، بذلك، خطاب الفلسفة املعاصر عل       .ومنعطف شديد ودفع قوي للكتابة حنو خارجها قاهر للخطاب   وهو انتقال عنيف، إذ فيه بدءٌ     " فهِم ما يؤثر  "إىل  " يعرف
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ـ     الـذي أعـاد كتابة تاريخ الفلسفة من خالل تارخييتها أي من خالل             ومسموحاته، وقد بلغت هذه احلركة التربيرية ذروا يف الفكر اهليغلي          يف مـسار املعـرفة، لباسـاً تارخيانياً يربرها كضرورات حواِر الداخل           راكم اشتغاالت املنطق األرسطي وامتداداته     والتناقـضات، اليت خلفها ت    احلدود والفواصل وحراستها، عملت على إلباس املصادرات واملفارقات        إن املعسكرات الفكرية اليت أنشأا العقالنية املعاصرة ملراقبة هذه          ي يف الزمن الذي متثل السياسة أهم       فاعلـية احلـضور الفلسفي الغرب " مجهور فلسفي "إىل املركز ويدفع آخراً إىل اهلامش، ويرافق هذا الدفع          يـصعب دحضه ويطول نقضه فيدفع البناء النظري هلذا العمل الفلسفي           أنه " تعتقد"عدها النظرية وأنظمتها الداللية على ما       وجتـتهد يف بناء قوا    خطـاب آخـر، إىل مرحلة تصارع فيها هذه اخلطابات بعضها بعضاً            فـيها كل خطاب يهيمن ويسود، ألنه ينفرد بفترة زمنية ال ينازعه فيها          لقـد انتقلت هذه الكثرة من اخلطابات الفلسفية من مرحلة كان            .مظاهره والدولة أبرز تضاريسه فيشتغل ا نفر غري قليل     " املتفوقة"يقرأ، يساند ويتبىن النظرية الفلسفية       املرتكزات " قوة"وحـيازته علـى جدارة التفلسف أكثر من         " قـوته "والتوظيف والسحب والتشييد، من مقومات اخلطاب الفلسفي ودالئل        واملساندة والتبين ومن بعدها االشتغال     ال بـد أن تكـون القراءة         .الواقع ويشيد ا مثال احلقيقة يف تلك اخلطابات، ويِقيم من ذلك كله حلوالً ممكنة ملشكالت        ..كالسياسة والفن والدين  ويقـوم بسحب توظيفها يف النصوص الفلسفية على اخلطابات ااورة          اربـة مواضيعه على اختالف مصادرها الثقافية وأصوهلا التراثية،         يف مق   .ة كالرياضيات والفيزياءالبحث يف العلوم الطبيعية والعلوم الدقيقاليت راهن هذا اخلطاب على تشييدها انطالقاً من نتائج         " املوضـوعية "
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 .لطرحها له يف قوة تربيرها    قـيمة النظـرية الفلسفية ليست يف قيمة املوضوع، بل         ، وذا اتضح أن    ..نظـري حلل مشكالت اتمع والسياسة واألخالق      عن مثال احلقيقة الذي تقدمه كل نظرية فلسفية وتبين صالحيته كمثال           صـعوبة وتعقداً عندما يتعلق األمر بصراع فلسفي داخلي، أي بالدفاع            التربير هذه تكون أكثر     ، لكن عملية  ..إنـسانية مجالية وأخالقية ودينية    نفـسها الـيت جتتمع فيها، بصفة غري قابلة للذوبان أو االنفصال، أبعاد            للحـياة االجتماعية واملسرية العملية، هي مربرات املطالب االجتماعية         وألنَّ األمر صار كذلك، فإن مربرات الفلسفة، كضرورة بالنسبة         
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